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Yolculuk 
Sefaleti 

ren deği 
arışçı ll ar e di 

VAN/ Nşe ROJ- Anasol-D hükü-
meti son günlerde sıkça koruculu-
ğun kaldırılacağını  dile getirirken, 
yıllardır bir karmaşa haline gelen 
koruculuğun nasıl ve hangi türü-
nün kaldırılacağı  sorularının kolay 
yanıt bulmayacağı  görülüyor. Çün-
kü şimdiye kadar koruculuk üç ay-
rı  biçimde uygulamaya konuldu ve 
bunlar sürüyor. 

Devlet ile PKK arasında süren 
savaşta bir çözüm biçimi olarak 
görülen, ancak çözüm olmadığı  
anlaşıldıktan sonra ekonomik bir 
yök olmaktan öteye de gitmediği 
açığa çıkan koruculuktan kurtul-
manın yollarını  arayan Anasol-D 
hükümetini zor hesaplar bekliyor. 
Koruculuk devlet eliyle yoksullaş-
tırılan kesimler için bir geçim ara-
cı  durumuna getirildiği gibi, uygu-
lama biçimiyle de içinden çıkılma-
sı  güç bir labirent halini almış. Ko-
ruculuğun sadece silahlandırı lmış  
köylüler olarak anlaşılmaması  ge- 
rekir. Sirde 

Azınlıklar yok 
ediliy 
Haber Merkezi- Bu toprakların 
en eski sahipleriydiler. Uygarlık-
lar kurdular, her karış  toprağı  i-
mar ettiler. Bir tarih yazdılar, 
sonra başlarına gelmedik kalma-
dı. Kırıldılar, öldürüldüler mal-
ları  talan edildi ve vahşetten kurtulabi-
lenler gözlerinde yaşlarla topraklarını, 
evlerini terkedip gittiler. Gere çok az 
insan kaldı  onlardan şimdi onlara cep-
he alınmış. Onlar Ermeniler ve Rum-
lardı r. 

"Yıllardır bu topraklarda 2. sınıf va-
tandaş  muamelesi gördük. Biz de bu 
toprağın evlatlarıyız, bu topraklarda 
doğduk, büyüdük, bu ülke için hizmet 
verdik; artık 1. sınıf vatandaş  olmak 
isityoruz" diyen Ermeni ve Rum cema-
atleri sessizliklerini bozdular. Türki-
ye'deki Rum ve Ermeni cemaati her 
türlü ibadet özgürlüğüne sahipler ama 
asıl sorunun kurumsal baskılar olduğu-
nu vurguluyorlar. 

Cemaatler, devletin ve belediyelerin 
açtığı  davalar ve baskı lar sonucu, sayı-
sız vakıf arazisi ve gayrimenkul. kay-
betmişler. Çünkü bugün bir cemaat 
vakfı  ne yeni bir mülk edinebiliyor, ne 
de sattığı  mülkün yerine yenisini alabi-
liyor. Satılan mülkün parasını  devlet 
bloke ediyor ve vakıf sadece bu para-
nın faizini alabiliyor. 

Ermeni Patrikhanesi basın sözcüsü 
Luiz Bakar diğer sorunları  şöyle özetli-
yor: "Ermeni cemaati zamanla belli 
bölgelerde yoğunlaşmaya başlayınca 
1970'lerde bir uygulama başlatıldı. 
Uygulamada vakıf bölgesinde yaşamı-
yorsan, vakfı  yönetme hakkına da sa-
hip değilsin mantığı  yatıyor." S.11'de 

♦ Gelenler sermaye sahipleri değil. Tek sermayeleri bedenleri ve idealleri. 
Yazar, sanatçı, politikacı, din adamı  ve Afrika'daki ı rkçı  uygulamalara karşı  

mücadele eden insanlar. İşte barışa destek verenlerden bir kaçı nı n kimliği: 
İ sviçre Sosyalist Parti Cenevre Eyalet hükümeti üyesi Elisabeth Reusse Decrry, 
Güney Afrika Ulusal Kongre milletvekili İmam Gassan Salomon, İ talya 
Komünist Parti milletvekili Luca Cangemi,İsveç Sosyalist Parti eski milletve 
kili Oswald Söberguist, İ sviçre Sosyalist Parti milletvekili Fabianne Blanc 
Kühn. Amerikalı  ünlü yazar Arthur Miller, Güney Afrika'da yı llarca ı rkçı lığa 
karışı  mücadele eden Desmond Tutu ve ötekiler. 

Silahlar Susacak mı ?  
Barış  talebi yükselirken Türk devleti kayı tsı zlığın ı  südürüyor. Yeni hükümet de 

savaş  yanlı sı  olduğunu gösterdi. Bölgedeki sorunu yine askere havale etti. 
Al ı nması  düşünülen kararlar silahları  susturmayacak, aksine daha çok kan 
ak ı tacak. Kürt ve Türk halk ı  devletin bu inadı  ve şiddet dışında hiç bir çözüm 
üretememesi yüzünden acı  çekmeye devam edecek. Silahları n susmas ı  özel-
likle Türk halk ı nı n sivil itaatsizliği geliştirmesine bağl ı . 

. Göl,; 44‘,KZ‘ 

Güney Savaşı  PYSK'nın 
Tavrı  ve Bazı  Eleştiriler 

YSK geleneği, DR. Şivan ve Sait El- 
çi'den, Hüseyin Aslan'a , Necmettin 
Büyükkaya ve Hüseyin Aydın'dan Zeki 

Adsız'a kadar onlarca şehidin ve binlerce 
devrimci-sosyalistin emekleri ile inşa edilmiş  
bir gelenektir. Bu gelenek tarihi boyunca ka-
pitalist-emperyalist bloka, sömürgeciliğe, 
yerli işbirlikçilerine ve gericiliğe karşı  tutarlı-
ca tavır almış, sömürgeciler ve emperyalist-
ler arasındaki çıkar çatışmalarında ve blok-
laşmalarda taraf olmamış  hiç bir sömürgeci 
devletle ittifak yapmamış, emeğin ve ezilen 
halkların cephesindeki yerini korumuştur. 

S.2'de 

akkari kara- 
yolunda 15 ile 0.5 saatleri arasında 
seyahat yasağı  uygulanıyor. Uygula-

nan yasak nedeniyle konvoy haline getirilen 
bazı  araçlar üç gün gecikmeli yoluna de-
vam edebiliyor. Yasaktan en çok koyun ti-
careti yapanlar etkileniyor. Hastahanelere 
sevki yapılan hastalar ise serbest bırakılıyor. 
Ağustos ayında, Van-Hakkari karayolu üze-
rinde bulunan Güzeldere, Erziki, Bebleşin 
ve Yeni köprü bölgelerinde gerçekleşen ge-
rilla eylemleri üzerine devlet güçleri, seya-
hat yasağı  uygulayarak önlem almaya ça- 
lışıyor. S.3'te 

4. Dünya 
,Savaşı  Başladı  

vrupa Birliği kendi teni ile 4. 
dünya savaşı'nın etkilerini 
yaşıyor. Küreselleşme, düş-

man devletler arasındaki sınırları  sildi ve onları  
-politik birliğe mecbur etti. Ulusal devletlerden 
Avrupa Federasyonu'na giden yol yıkıntılar ve 
enkazlardan Avrupa uygarlığının yıkımına ka-
dar kaldırımlarla döşenmiştir. Megapollar geze-
genimizde yeniden oluşuyorlar. Ticari kaynaş-
ma alanları  tercihli alanlar üzerine oluşturulu-
yor, Kuzey Amerika'da. Kuzey Amerika Ser-
best Mübadele Antlasması  (ALENA), Kanada, 
ABD ve Meksika arasında yapılması  eski bir fe- 
tih rüyasından geliyor. S.6'da 

a ıtti4k. 

şiddet ve 
Kadın 

iddet insanlık tari-
hiyle yaşıttır denirse 
fazla abartılı  bir be- 

lir eme yapılmamış  olur 
sanırım. 
Anlaşılacağı  gibi, olgu-
nun kendisine rengini 
veren, öteki olması  duy-
gusudur. Şiddetin arka planında ilkelliğin 
getirdiği çözümsüzlüğün payı  belirleyicidir 
kuşkusuz. Gelgelelim işin özü salt bununla 
sınırlı  değil. Alışkanlıklarla sürdürülen ba-
sit, bir o denli de çözümsüz ve renksiz ya-
şamı  yitirme korkusunun payı  var. S.7'de 

r1444,t4. 
Zembilfıroşa 
Feqyö Teyra 

Helbestftı  helbestvan 
navdar e Kurd Feqy 
Teyran dikin du piş-

kan: 
1-LIIIk: Parç&İ  helbest&I vicdani, &Idari ü 
civaki (1) 
2- Eplıc ÇiroUn helbesti, heta niha One 
epikan Feqye Teyran me destxistiye y'&) we-
ki: Ş'c Şenah, Zembil Firoş, Dimdim, Hes0 
Reş  Bersista Abid. Di v€ gotar€' de em li ser 
"Zembil Firoş" a wi radiwestin. Zembil firoş  
ten veki berhemel& edebiya folklari & -t' 
naskirin, teke in, ' yekser gellek haline belav- 
kirin di dirqiye cliirol& de (2). S.8'de 

Ne Zaman 
utumsuzluğu yılların Türk 
Solu'nun Kürt ve Kürdis- 
tan sorununa gösterdikleri 

umursuzluk olarak mı  yoksa 
kendilerine bile güvenini yitir-
mişlerin çaresizliği olarak mı  alacağıma bir 
türlü karar veremedim. Bununla birlikte ka-
rarsız kalmanın bir işe yaramayacağını, aynı  
kervanın yolcusu olamak anlamına geldiğini 
de biliyorum. Dolayısıyla rahatsızlığımı  sos-
yalizmin meşakketliliğine inanmış  insanlarla 
paylaşmak gerektiğinin bilinciyle kaleme alı-
yorum. Çünkü sorumluluk taşıyorum. s.ı o-da 

M.KALMAN 
Belge ve 
Tanıklarıyla DERSİM 

Direnişleri 
DERSİM 

Direnişleri 
NUJEN 

YAYINLARI 

HAFTALIK HABER YORUM ;GAZETESI / ROJNAMEYA NOÇEYİ  U ŞİROVEYİ  Yt HEFTEYİ 100.000 TL / 3 DM (KDV DAHIL) 

♦ Musa Anter Barış  Treni, 26 Ağustosta, Brüksel'den yola çı kacak 1 
Eylül'de Diyarbak ı r'da olacaktı . Olmadı . Tren sadece bir vası ta. Barış  

isteyen trenler değil insanlar. O insanlar ak ı n ak ı n Türkiye'ye geliyorlar. 
Trenle değil uçakla, otobüsle ya da buldukları  herhangi bir vası tayla. Y ı l-
lardı r savaştan büyük acı  çeken Kürt ve Türk insanı  ile barış  cephesinde 
kucaklaşmaya geldiler. Bu güne kadar Avrupal ı lar hep sermayeleriyle bu 
ülke zenginliklerinden pay almaya geldiler. Bu gelenler farkl ı  ve ötekiler-
le ortak hiç bir yanları  yok. Bu seferi ötekilerden farkl ı  k ı landa budur. Bu 
bir insanlı k seferi, insanları mızı n savaşta ölmesini önlemek için yap ı lı yor. 

Türkiye'de barı sa yoğun ilgi  
Barış  talebi Türk halk ında da büyük ili görüyor. Demokratik ve mesleki 

kitle örgütleri, siyasi partiler, sanatçı  ve yazarlar ve aydınlar yaptı kları  
bireysel ve toplu açı klamalarla barışa destek verdiklerini açı kladı lar. 31 
Ağustos'ta İ stanbul Kadı köy'de Barış  Mitingi yapı lacak ve buradan 
Diyarbak ır'a hareket edilecek. 1 Eylül'de Kürtlerle barış  cephesinde bir-
leşilecek. 

Diyarbakı r'da 1 Eylül barı s karnaval ı   
1 Eylül Dünyada barış  günü olarak kutlanırken, Diyarbak ı r'da silahları n sus-

ması  için ses yükseltilecek. Savaşa karşı  kayı tsı zl ı k ve sesizlik bu kez bozu-
larak gibi. O gün Diyarbak ı r'da barış  karnavalı  yaşanacak. Kürt zı lgıtı na 
Türk ve Avrupalı nın barış  hayk ı rışları  eklenecek. Bu sese kulak verilecek 
mi? Onu zaman gösterecek. 

Türk Devleti Barls Karsıtı   
Türk Hükümeti Musa Anter Barış  Treninin ğelmemesi için yoğun çaba har-

cadı. şimdi de barış  etkinliklerini önlemek için çaba stirfediyor İ çişleri 
Bakanı; Başbakan ve OHAL Valisi Diyarbak ı r'da göstejfilere izin verile-
meyeceğini açı kladı lar. Sı k ı  önlem alı nacağınş  dı,iYı.kciu;ar.' Barış  kar-
navalını  engellemek için her yolu deneyecekler ama barışçı  sesi k ı sama-
yacaklar. 

Kim Korkar Barı stan  
Türk basını  sözbirliği içinde barışa cephe aldı lar. Hürriyet gazetesi iç sayfa-

da "PKK treni kalkmadı " manşetini atmış. Öteki gazetelerde barış  yanlı -
ları na veryansı n ediyorlar. Barış  treninin yolcular ı nı  gizlemek için ya hiç 
sözünü etmiyorlar ya da iç sayfalarda gizliyorlar. Bu Tren PKK treni olsa 
ne olur. PKK onları n yazdığı  gibi barış  istiyorsa kötülük bunun neresinde? 
Barıştan niçin korkuluyor? Savaş  kime yar ı yor. Yoksa Türk medyası  savaş-
tan mı  besleniyor? Kürtler onurlu bir barıştan yanadırlar. 

İntifada dirildi israil zorda 

TIBSET'e destek artıyor 
İSTANBUL/ Nşe ROJ- TIBSET mada, vahşi kapitalizmin acımasız- işçileri ziyaret eden Türk-İş  yöneti-
fabrikasına işveren tarafından pet-  Umm TIBSET örneği ile bir kez cileri sonuna kadar işçilerin yanında 
rol-İş  Sendikası 'nın iş  yerine girme-  daha yaşandığına dikkat çekti. Aşur olacalclannı  belirtirken, işçiler adına 
sinin engellenmesi üzerine, yaklaşık Kurgen sözlerini şöyle sürdürdü: konuşma yapan bir bayan işçi bir 
bir ay önce 100 kadar işçinin katı-  "TIBSET işçilerinin göstermiş  oldu-  kez daha her türlü baskı  ve tehdite 
lımıyla başlayan greve destekler ğu mücadele örnek bir mücadeledir. karşın mücadelelerini sürdürecekle-
gün geçtikçe artıyor. Grevci işçileri Işçinin okulu olan grev çadırlannı  rini belirtti. Aynı  gün, iş  bırakan Gü-
ziyaret eden DİSK'e bağlı  Genel-İş  yaratan ve yaşatanları  kutluyor, on-  zel Tekstil işçileride desteğe geldi-
Sendikası  5 No'lu Şube Başkanı  ların yanında olduğumuzu bilmele- ler. Eylemci işçilerin buluşması  çok 
Aşur Kurgen yaptığı  yazılı  açıkla-  rini istiyorum." dedi. Hafta içinde güzel anlar yaşattı . S.11'de 

Haber Merkezi- Batı  Şe-
ria'nın Beytüllahim ken-
tinde İsrail askerleri ile Fi-
listinliler arasındaki çatış-
malar yeniden alevlendi. 
Askerlere taşlarla saldıran 
Filistinlilerle İsrail asker-
leri arasındaki çatışmada 
bir ilkokula göz yaşartıcı  
bomba atıldı. İsrail asker-
lerinin yaklaşık 650 öğ-
rencinin öğrenim gördüğü 
Beytüllahim kız İlkoku-
lu'na attığı  göz yaşartıcı  
bomba, ondan fazla öğ-
rencinin hastaneye kaldı-
rı lmasına neden oldu. 

S.11'de 



Okurdan 
editöre 

Kef Xweşii 
Beyler ! 
Nevi gazetesinin 38. 

t sayısında BuW Eser' 
in Kürtçe makalesini il-
giyle okudum. Bu yıl İs-

, veçte havaların sıcak 
olmasına onlar adına 
sevindim. Ancak ülke-
mizde sıcaklık daha ka-
vurucu ve daha yakıcı-
dır. Yazı' da PYSK ve P-

' SK' nin birlikteliğinden 
bahsediliyor. Her iki 
partinin Ulusal Kurtu-
luş  Mücadelesi' ne ba-
kış  açılan parti prog-
ram ve tüzüklerinde 
mevcuttur. Reformist 
çözümlerden yana olan 
bir partiyle, "Iktidar 
Namlunun Ucundadır" 
sözünü şiar alan bir 
parti. Dokularının ne 
kadar uyuşabileceğinin 
göstergesidir. Ulusal 
cephe, tüm Kürt yapı, 
grup ve partilerini içine 
alan halkın bağımsızlık 
mücadelesini hızlandı-
ran geniş  bir konsen-
süstür. Bu birliktelikle-

' rin merkezi ülke topra-
ğı  olmalıdır. Geçmişte 
buna benzer birliktelik-
ler yaşandı. Olumlu ta-
rafları  olmasına rağ-
men olumsuzluklar' da 
ortadndır İyi niyet gös-
terileriyle yeşil alanda 
çilingir sofrası  kurarak 
birlikte idari komiteler 
oluşturmak kolaydır. Ne 
acıdır ki konuşmacılar, 

, ayrı  olmasına rağmen 
kendi program ve tü-
züklerine sahip çıkma-
mıştır. Birlikteliğin tar-
tışılması  gereken yerler 
Avrupa'daki yeşil alan-
lar değil, Gabar' 
Cudi' dir, Batan' dır, 
Munzur' dul-  ve zindan-
lardır. 

uyan BEDRI 

Suriye-Irak-İran 
Yakınlaşması  

Veysi AYDIN 

• • 

U Ikesi dört parçaya bölünmüş, tek karış  toprağı  
güvenlikle kurtaramamış, ama ulusal bağımsızl ı k 
adı na yola çı ktı kları nı  iddia eden bazı  Kürt ör-

gütleri, birbirlerini kı radursun, Kürt halkı nı n düşmanları, 
ittifaklanna yenilerini ilave ediyorlar. Sömürgeci dört 
devlet, Türkiye, İ ran, Irak ve Suriye, araları nda dönem 
dönem bazı  çelişkiler olsa bile, Kürt ulusal kurtuluş  ha-
reketine karşı, çı karları na denk düştüğü ölçüde -ki Kürt 
ulusal kurtuluş  hareketinin boğulması, onları n kutsal he-
deflerinin başında gelmektedir- bu çelişkileri bir yana bı-
rakarak, Irak-Iran örneğinde olduğu gibi, savaş  ortamı na 
rağmen, Kürt ulusal hareketine karşı  ortak tavı r belirle-
mek üzere biraraya gelebilmektedirler. 

Sömürgeci devletler cenahı nda bugünlerde, yeni ge-
.1işmeler yaşanmaktadı r. Bu yı l ı n haziran ayı nda, Irak-
-lranışgs<aşınılh baş11.4111980)Yılmdartn ıEriAZ yı ldan al 

bu ,yana, Suısiye ile Irak arasınclaiilLwarai.„görüşrneler rı, 
başlad ı  ve sinir kapı ları  tekrar açı ldı . İ ki Baasçı  lider Ha-
fız Esad ile Saddam Hüseyin'in resimleri, geçenlerde 
Bağdat'ta yapı lan sanayi sergisinde olduğu gibi, yan ya-
na ası labilmektedir. 

Bilindiği gibi, Suriye, 1980'de başlayan Irak-İ ran sa-
vaşında, biraz da Baas ı rkçı lığında baş  suvarilik rekabe-
tinden gelen etkiyle, İ ran'ı n yanı nda tavı r almış, bunun 
üzerine Irak, Suriye ile siyasi, ekonomik ve diplomatik 
her türlü ilişkisini kesmişti. Kerkük'ten Suriye'nin Tarsus 
limanı na uzanan petrol boru hatti da kapatı lmıştı . 

Yeni yapılan anlaşmalarla, Suriye-Irak ekonomi ilişki-
lerinde de ilk kı pı rdanmalar ve anlaşmalar sağlandı . Ya-
pı lan son anlaşmayla, Suriye, Irak'a 20 milyon dolar 
petrol karşı lığında gıda maddesi satacak. Üç haftadı r 
tekrar başlalayan bağlantı ları , her iki rejimin birbirine 
jestleri, kendi toprakları nda konuşlanan diğer tarafı n mu-
halif radyoları nı  susturmakla devam etti. Saddam'ı n Bağ-
dat'ta Hafız rejimi alehinde yayı n yapan bir radyo istas-
yonunun hemen ardı ndan. hafız şükranları n ı  göstermek 
üzere, Şam'da bulunan, Özgü Irak'ı n Sesi radyosunu ka-
pattı . 

Ayrıca 1980'den beri kesilen iki ülke arası ndaki tele-
fon bağlantı ları nı n yeniden hizmete açı lması  için anlaş-
ma sağlandı . 1980-1988 arası, 8 yı l boyunca birbirleriy-
le savaşan, milyonlarca insanı n ölümüne yolaçan Irak-
İ ran savaşına rağmen, bu iki ülke arası nda da sı cak ya-
kı nlaşma gözlenmektedir. Daha düne kadar İ ran molla 
rejimi tarafı ndan en büyük şeytan ilan edilen Saddam 
Hüseyin, ayni rejim tarafı ndan, bu yı l ı n sonunda Tah-
ran'da yapı lacak olan Dünya İslam Konferansı na davet 
edildi. 

Suriye ile İ ran arası nda süregelen iyi ilişkiler, hiç de 
Suriye'nin anti-emperyalistliğinden değil, tamamiyle 
pragmalizminden kaynaklanmaktaydı . Suriye, bir yan-
dan Irak Baas partisine karşı, ekonomik ve siyasi destek 
aldı  İ ran'dan, öte yandan, Iran vasıtasıyla Lübnan'daki 
yayı lmacı  politikası nı, İ ran'ı n verdiği askeri ve maddi 
destekle bugüne kadar getirebildi ve hatta, İ ran tarafı n-
dan Suriye üzerinden Lübnan'daki İ ran rejim yanl ısı  
Hizbullah gibi örgütlere giden silah ve maddi yardı mla-
rı n bir kısmı nı, kendi kanalları na kaydı rdı . 

Türkiye, İsrail ile askeri biranlaşma yapmış  ve bu di-
ğer üç sömürgeci devlet tarafı ndan tepkiyle karşı lanmış-
tı . Bu üç sömürgeci devlet asl ı nda, Türkiye'ye, Ortado-
ğu'da özellikle toprağını  .işgal ettikleri Kürdistan'da ortak 
çzginin dışına çı ktığı  için tepki göstermektedir. 

Hiç şüphesiz biz Kürtler açısı ndan, Suriye'nin İ ran 
üzerinden Rusya ile 3 milyar dolara varan silah satı mıy-
la ilgili, ön anlaşması nı n anlamı, Türkiye ile İsrail arası n-
daki askeri anlaşmanı n anlamı yla eşdeğer olarak kabul 
edilmelidir. 

Suriye'nin bu anlaşmayı, Hafız Esad'ı n İ ran gezisinde 
Ruslarla yaptığı  görüşmelerde sağladığı  sanı lmaktadı r. 
Suriye'nin bunun karşı lığında, İ ran'a kredi vereceği be-
lirtilmekteclir. 

Türkiye, zaten şimdiye kadar diğer sömürgecilerle 
olan kapısı nı  hiç kapatmadı . Bunun beklenmesi de doğ-
ru değil. Çünkü Türkiye, tek tek devletlerin iç sorun ol-
maktan çı kan,bölgenin genel bir sorunu haline gelen 
Kürt ulusal hareketine karşı, Iran, Irak ve Suriye sömür-
geci devletleriyle olan bu kapıyı  kapatmaya hiç de ni-
yetli değil. 

Böylelikle, sömürgeci devletler arası nda sağlanan her 
anlaşma, satı n al ı nan her silah, Kürt halkı na yönelmeye 
namzettir. Bu gerçek, Kürt halkı na yönelik bu tehdit, 
Kürt ulusal kurtuluş  hareketi sürdükçe, varlığı nı  konuya-
caktı r. 

Kürt ulusal kurtuluş  hareketinin şu veya bu yelpaze-
sinde yer alan bazı  parti ve örgütlerin ise, düşman güç-
lerinin bu yakı nlaşması  karşısı nda, ayn ı  duyarlı lığı  gös-
termekten ne yazı k ki, uzaktı rlar. Uzak olnıaları  yetmi-
yor gibi, subjektif niyeti, gerekçesi ne olursa olsun, kıs-
men bir diğer sömürgeci devletin, bir diğer Kürdistan 
parçası nda palazlanması na, Kürt ulusal kurtuluş  hareke-
tinin iç dinamiklerini parçalaması na hizmet etmektedir. 

Editörien 
Barış, ama nasıl? 

Bu hafta Ülkemizde ve Türkiyede barış  rüzgâ-
n esecek. Savaş  cephesiyle barış  cephesi karşı  
karşıya ilk kez gelecek. Bir başka deyişle silahlı  
kuvvetler ile silahsız kuvvetler mücadele ediyor-
lar. Barış  mücadelesi bir haftalık etkinlikle sınırlı  
kalmamalı  örgütlü ve silahlar susuncaya kadar 
sürmelidir. Barış  talebi yayguılaştırılmah, tüm 
Türk ve Kürt halkına mal edilmelidir. Bu mücade-
lede bir nokta asla unutulmamalıdır; barış  her iki 
halk için onur kırcı  olmamalı. Barış  talebiyle bir-
likte barışın üzerinde şekillenmesi gereken ilkele-
rine de ısrarla vurgu yapılmalıdır. Aksi halde ba-
rış  talebi içi boş  bir talebe dönüşürken, yılgmlığı, 
bitkinliği davet eder. Kürt siyaset sınıfı  barıştan 
yana olurken barış  talebinin altını  doldurabilmeli-
dir. 

Olmuyor 

Biri deneme olmak üzere üç sayı  ile okuyucu-
lanmıza ve halkımıza ulaşmaya çalıştık. Her sayı-
da bu köşede`sizlere seslendik. Destek ve katkıla-
nnızı  bekledik. Ancak bunların hiç birini bulma-
dik. Bir gazeteyi gazete yapan okurları, yazarları  
muhabirleri, yani bir bütün olarak sizlersiniz. Bu 
ilginin yeterince gösterildiğini söylemek çok zor. 
Geçmişte aynı  misyonu sürdüren gazetelere 
yazanlar, katkı  sunanlar adeta sesizliğe gömül-
müşler. Bu durumu izah etmekte güçlük çekiy-
omz. 

Yineliyoruz bize yazın. Gazetenizi okuyun ve 
okutun, aksi taktirde çıkmamız anlamsızlaşır. 
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Güney savaşı  PYSK' nın tavrı  
ve bazı  eleştiriler üzerine 

PYSK geleneği, DR. Şivan ve Sait Elçi'den, Hüseyin As-
lan'a , Necmettin Büyükkaya ve Hüseyin Aydın'dan 
Zeki Adsız'a kadar onlarca şehidin ve binlerce devrim-
ci-sosyalistin emekleri ile inşa edilmiş  bir gelenektir. 
Bu gelenek tarihi boyunca kapitalist-emperyalist bloka, 
sömürgeciliğe, yerli işbirlikçilerine ve gericiliğe karşı  
tutarlıca tavır almış, sömürgeciler ve emperyalistler 
arasındaki çıkar çatışmalarında ve bloklaşrrıalarda ta-
raf olmamış  hiç bir sömürgeci devletle ittifak yapma-
mış, emeğin ve ezilen halkların cephesindeki yerini ko-
rumuştur. 

M. ZİLAN 

T C-KDP ortaklığıyla ger-
çekleştirilen son G. kür-
distan operasyonunu izle-

yen süreçte, özellikle Avrupa'da 
günlük olarak yayınlanan Özgür 
Politika gazetesinde PYSK'ye 
karşı; bugün hala devam bir ka-
ralama kampanyası  başlatıldı. 
Siyasi olgunluktan ve gerçekçi 
bir yaklaşımdan uzak, küfür ve 
tehdit dolu yazılarla yürütülen 
kampanyada, özenle PYSK ismi 
kullanılmıyor. Ancak gerek yazı-
larda yapılan aktarma ve işlenen 
siyasi olgular gerekse gelişirilen 
fiili tavırlar, saldırının esas hede-
finin PYSK olduğunu açık ola-
rak göstermektedir. PYSK'yi ya-
kından bilen bir Kürdistanlı  dev-
rimci-sosyalist olarak saldırılan 
çok çirkin ve haksız buluyorum. 

Kampanyanın başını  Yaşar 
Kaya çekiyor. Yaşar Kaya'yı  ta-
nıyoruz. Memur zihniyetlidir. 
Binleri düğmeye basmadan ko-
nuşamaz. Yazılarında sosyalizm 
kelimesi geçmez; Necip Fazd'm 
ruhuna rahmet okur, Demokrat 
parti Solculuğu'nun propagan-
dasını  yapar, anlattığı  aristokrasi 
hikayeleri ile A. Menderes'in ru-
hunu kurtarmaya, ulusal 'hareke-
ti burjuva-milliyetçi çizgiye çek-
meye çalışır. Buna karşı  sosya-
listleri, sosyalist ve devrimci ol-
mamakla hatta hainlikle suçlar. 
Yaşar Kaya, diğer ulusal güçle-
rin MED TV'ye çıkmasını  ken-
dilerinin bir lütfu, ve bu güçle-
rin, PKK'nın görüşlerinden fark-
lı  olan kendi düşüncelerini, açık-
lamalarını  kabadayılık olarak 
yoruniluyor. Bu yorumuyla ken-
di demokrasi anlayışmı  da orta-
ya koyuyor. 

Diğer bazı  köşe yazarlanda 
nöbetleşerek, bu karalama kam-
panyasına katılıyorlar. Elbette 
'tüm eleştirilerin karalama oldu-
ğunu söylemek doğru olmaz. 
Usluplu ve doğru temelde eleşti-
ri yapan, hatta yaptığı  hatayı  gö-
rüp düzelten yazarlar da var. An-
cak genel bir eğilim olarak bir 

- savcı  edasıyla resmi arşivler açı-
lıyor, iddanameler yazıhyor, her-
kese bir suç bulunuyor, cezalar 
kesiliyor, adeta linç çağı-ilan ya-
pılıyor. Şehitlere ve gerilla hare-
ketinin meşruluğuna cezalar ke-
siliyor, adeta linç çağrilari yapı-
lıyor, şehitlere ve gerilla hareke-
tinin meşruluğuna dayanlıp, 
Kürt Selçuk Parsadan'lan ka-
davra, kene vb küfürler savrulu-
yor. Bu küfürleri yapan, önüne 
gelene pervasızca saldıran saflar 
karşdanndakilere saygı  duymu-
yor olabilirler, ancak kendi ken-
dilerine verdikleri sıfat ve ün-
vanlara da mı  saygı  duymuyor-
lar? Onlar kötü sözün en çok 
söyliyeni kirlettiğini ve Lenin'in 
"politikada kin en bayağı  şeydir" 
sözünü bilmiyorlar mı? 

Basın aracılığıyla gerçekleşti-
rilen bu propaganda faaliyetinin, 
PYSK ve PSRK 'yi hedefleyen 
bir saldm kampanyasının psiko-
lojik hazırlık adımı  olduğu son-
raki süreçte ortaya çıkmıştır. Al-
manya'da PYSK'nın 1 kuruluş  
yıldönümünü kutlama gecesini 
dağıtmak amacıyla 40-50 kişilik 
PKK'li grup olay çıkarmıştır. Bu 
provakasyon girişimi kitlenin ve 
görevlilerin aktif ve olgun tutu-
muyla boşa çıkarılmıştır. Keza 
Almanya'nın bazı  bölgeleri ve 
İsviçre'deki PKK yetkilileri, 
PYSK ve PSK ile ortak plat-
formlarda yer almayacaklarım, 
bu iki yapının yer alacakları  plat-
fonnlan dağıtacalclannı  ve dil-
zenleyecekleri eylemleri de en-
gelliyeceklerini belirtmişlerdir. 
Bu gelişmeler, PKK ve 
PYSK'nın Avrupa'daki yetkili-
leri arasında görüşülmüş, PKK 
yetkilileri, söz konusu tavırlann 
merkezi bir karara dayanmadığı-
m, yerel birimlerin insiyatifinde 
geliştiğini ve yanlış  olduğunu 
beli' lınişlerdir. Fakat ilginçtir bu 
yanlış  tutumlann resmi bir açık-
lamayla kmanmasma yanaşma-
mışlardır. 

PKK ve Ö. Politika yazarları-
nın bütün bu saldırı  ve tutumlara 
dayanarak yaptığı  iddia şudur: 
PYSK, KDP-TC ittifakı  ile ger-
çekleştirilen G. Kürdistan ope-
rasyonuna karşı  tavır almamıştır, 
hatta KDP'yi desteklemiştir. Do-
layısıyla hain olarak niteledikleri 
KDP'yi desteklediği için 
PYSK'de hain olmuştur. Ger-
çekten öyle midir? PYSK, ope-
rasyonu veya KDP'yi destekle-
miş  midir? 

PKK çevresi, TC'nin (özel-
likle de ordunun) bir siyasi çözü- 

me giderek yaklaştığını, fakat 
aynı  zamanda PKK'yı  devre dışı  
bırakmak yada pazarlık gücünü 
zayıflatmak için yeni muhataplar 
yaratmaya çaliştığnı, KDP-DKP 
ekseninde geliştirilmeye çalışı-
lan bu tarafa, PYSK ve diğer ba-
zı  gnıplannda katıldığını  iddia 
etmektedir. Yine aynı  çevre, di-
ğer kürt gruplarının PKK'nin ye-
nilmesini istediklerini ve 
PKK'nin mirasına konmak için 
pusuda beklediklerini her defa-
sında yazmakta ve söyleniekte-
dir. KDP-DKP cephesi için bir-
şey söyleyemem, ancak PYSK 
için söylenenler en hafif deyimi 
ile hüsnükuruntudur. Kuşkusuz 
PYSK'de bir taraflı'.  ancak onun 
gündeminde devletle uzlaşma ve 
masaya oturma gibi maddelerin 
yer almadığını  biliyorum. Ayrıca 
PYSK, doğal olarak, yanlış  yap-
tığı  zaman PKK'yi eleştirir, an-
cak bu eleştiriler ulusal güçler 
arasındaki dostluk normlannı  aş-
maz. PKK kendisine her eleştiri 
yönelteni düşman görür, o ayn 
bir mesele. PKK'nin yenilmesini 
istemek ve onun mirasına kon-
mak gibi çirkin ve düşmanca 
amcmın olabileceğini söylemek 
ise, tam bir paronayadır. Tam 
tersine, PKK'nin diğer Kürt ör-
gütlerini yoketme ve onların mi-
rasına konma niyetinin olduğunu 
herkes biliyor. PKK bu eğilimini 
,her platfnıımda ıçıklamaktan ge, 
ri dunnaraıştır. , 

PYSK, G. Kürdistan'a yapı-
lan Operasyona ve KDP'nin tu-
tumuna Karşı  Nasıl Bir Tavır Al-
mıştır? 

Ö. Politika'daki yazılarda D-
KP ve Şerafettin Elçi iismi sık 
sık kullanılıyor, ancak ağır eleş- 

tirilere uğradığı  halde PYSK'nin 
adı  hiç geçmiyor. PYSK ismini 
kullanmıyorlar, dolayısıyla rek-
lamı  olmuyor kaygısıyla bu nok-
taya vurgu yaptığım sanılmasm. 
Hayır, sorun kesinlikle o değil-
dir. Ortada ince bir oyun vardır. 
DKP ve Ş. Elçi son operasyon-
da, devletin ve KDP'nin yanında 
tavır almıştır. Ş. Elçi TC'nin 
operasyonunu sınır güvenliğini 
sağlamaya yönelik meşru bir bir 
operasyon olarak nitelendirrniş-
tir. Ş. Elçin'in bu uzlaşmacı  tutu-
munu öne çıkarıp, diğer partileri 
DKP ile aynı  cephedeymiş  gibi 
göstermek, herkese çamur bulaş-
sm diye lafı  ortaya söylemek, 
mertçe bir tutum değildir. 

PYSK-MK'si daha saldırının 
ikinci günü yayınladığı  bildiride 
saldırıya karşı  tutumunu şöyle 
açıklıyor: "Saldırgan Türk ordu-
sunun bu operasyonuna karşı  
çıkmak ve onu inahicilm etmek, 
şüphesiz tüm Kürdistan'lı  yurt-
sever ve devrimcilerin en temel 
görevleri arasında yer almakta-
dır... Kürt yurtsever güçleri ola-
rak düşmana bu saldırgan poli-
takasma karşı  mutlaka sesimizi 
yükseltmeli, düşman saldırıları-
na maruz kalan kardeşlerimizle 
birlik içerisinde olmalıyız." Bil-
diri devamla KDP ve YNK'yi iş-
gale karşı  tavır almaya çağırıyor. 
Operasyonun ilk günleri olması  
ve KDP'nin tutumu ile ilgili net 
bilgi olmamasmdan olacak ki, 
KDP'nin TC ile işbirliği halinde 
PKWye karşı  operasyona katıl-
ması  bu bildiride açık olarak 
mahIctim edilemiyor. Fakat G. 
Kürdistarı 'daki PYSK temsilcisi,  

diğer siyasi grupların yanında, 
bizzat M. Barzani'nin yüzüne 
karşı  bu tutumlarının Kürt halkı-
na hizmet etmediğini bu tavırla-
rından en kısa zamanda vazgeç-
meleri gerektiğini belirtmişti. 
Yine hemen hemen her plot-
formda (Örneğin Kuruluş  yıldö-
nümü kutlama geceleri ve panel-
lerinde, Med TV'de "hain" ola- 
rak nitelendirilmese de, 
KDP'nin tutumu mahktim edil-
miş, bu tavrın Kürt halkına hiz-
met etmediği açıklanmıştır. 
Açıktır ki, MK 'nın ikinci bir bil-
diriyle bu konudaki resmi tutu-
mu daha açık bir dille açıklama-
sı  daha doğru olurdu. Bunun ya-
pılmaması  bir eksikliktir. Ancak 
bundan kalkarak PYSK'nin 
KDP'yi desteklediğini, ortak 
operasyona karşı  tavır almadığı-
nı  söylemek büyük bir haksızlık-
nr. 

PYSK geleneği, DR. Şivan 
ve Sait Elçi'den, Hüseyin As-
lan'a , Necmettin Büyükkaya ve 
Hüseyin Aydın'dan Zeki Adsız'a 
kadar onlarca şehidin ve binlerce 
devrimci-sosyalistin emekleri ile 
inşa edilmiş  bir gelenektir. Bu 
gelenek tarihi boyunca kapita-
list-emperyalist bloka, sömürge-
ciliğe, yerli işbirlikçilerine ve 
gericiliğe karşı  tutarlıca tavır al-
mış, sömürgeciler ve emperya-
listler arasındaki çıkar çatışmala-
nnda ve bloklaşmalarçla taraf ol-
mamış  hiç bir sömürgeci devlet-
le ittifak 'yaphiarnış, 'errieğin ve 
ezilen halklann cephesindeki ye-
rini korumuştur. PKK, Suriye ve 
İran ve Hatta Irak 'la stratejik-
taktik ittifaklara girerken, KDP 
ve YNK neredeyse bölgedeki 
tüm sömürgeci ülkelerle ve em- 

peryalist ülkelerle dönem dönem 
düzeyi değişen ilkesiz ittifaklara 
girmektedirler. Kuşkusuz ulusal 
güçler diğer bölge ve dünya güç-
leri ile ilişki kurmalı, düşmanlar 
arasındaki çatışmaların yarattığı  
stratejik ve taktik olanaklardan 
yararlanmalıchrlar. Ancak, Ulusal 
politika bu olanaklara dayanıla-
rak yürütülemez, üstelik çatış-
malardan yararlanmak için illa 
da bir taraf tutmak gerekmez. 
Kürt ulusal güçleri arasındaki 
çadşmalarla iç dinamikler beli-
leyici olmakla birlikte, girilen bu 
sağlıksız ilişkilerinde büyük bin 
rolü vardır. Öyle görülüyor ki; 
Kürdistanda iç barış  ve ulusal 
birlik ancak bu ilişkilerden kur-
tulmakla sağlanabilir. PYSK, ke-
sinlikle bu noktada diğer ulusal 
güçlerden farklı  bir konumdadır 
ve bu nedenle gerek iç barışa ge-
rekse demokratik temelde kuru-
lacak ulusal birliğe en büyük 
katkıyı  sunacak harekettir. 

Güncele dönersek: KDP'nin 
tutumu konjoktürel olarak işbir-
likçi bir tutumdur. PKK ile ne 
türden sorunları  olursa olsun 
KDP'nin TC ile birlikte saldırı  
gerçekleştirmesi yurtsever bir 
tutum değildir. Ancak biliyoruz 
ki; devrimci hareketler de zaman 
zaman, yaptıkları  hatalar ve yan-
hşlar nedeniyle düşmana hizmet 
eder bir konuma düşenler, fakat 
bu konjoktürel tutum ohnasma 
rağmen aynı  durum kDP içinde 
geçerlidir. KDP zaman zaman 
ulusal çıkarlara aykırı  tutumlara 
girmektedir. Buna rağmen bu-
günden KDP'yi stratejik olarak, 
hain yada işbirlikçi ilan etmek  

doğru değildir. PKK'nin KDP ve 
YNK'yi defalarca, hain ilan 
edip sonra dost görmesi yukarı-
da belirttiğimiz kriterlere yete-
rince dikkat etmemesinden kay-
naklanıyor. Nitekim bugünlerde 
de; PKK, KDP'ye ihanetçi tutu-
mundan vazgeç ulusal birliğe 
katil çağrılan yapmaktadır. Bu 
çağrı  PKK'nin de reel durumun 
etkisiyle KDP'yi stratejik an-
lamda düşman görmediğini gös-
teriyor. 

Bırakuji, Sınıf mücadelesi 
ve Ulusal Birlik 

G. Kürdistan'da sınıfsal sos-
yal yapı  henüz çok belirgin çiz-
giler taşımasa da, burjuuva smı-
fının giderek ekonomik ve siya-
sal olarak güçlendiğini, ve bu 
smfin çeşitli klikleri arasında bir 
egemenlik savaşının yaşandığını  
görmek mümkündür. Bu sınıfın 
konumuna denk düşen dış  itti-
faklara girmesi ve buna uygun 
politikalar izlemesi gayet doğal-
dır. G. Kürdistan'da halk açlık 
sınırında yaşarken, burjuva sınıfı  
siyasi nüfuzunu da kullanarak ti-
caret, gümrük, petrol gelirleri ve 
dışyardımlarla palazlanmaktadır. 
Politik alanda bu sınıfın temsil-
cileri olan KDP ve YNK'nin 
ulusun çıkarlarını  gözeten bir 
ekonomik ve siyasal çizgi izle-
diklerini söylemek zordur. Ulu-
sal siyaset federal devletin kaza-
=ları= pekiştirilmesini ge-
rektirdiği halde, bu partiler fede-
ral devleti neredeyse yok etmiş-
lerdir: Gerçekten bu partiler; 
Kürt halkının çıkarları  için mi, 
yoksa dayandıklan sınıfın ve itti-
fak yaptıkları  dış  güçlerin çıkan 
için mi savaşıyorlar? Kısaca G. 
Kürdistan'da sosyal yapı  otur-
dukca sınıf mücadelesi keskinle-
secek, bu anlamıyla iç çatışmalar 
artık birakuji olmaktan çıkacak-
tır. Kürt sosyalistlerince de 
uzunca bir süre iç çatışmaları  
• ıfade etmek için kullanılan bu 
kelimenin, şon bir yıldır yaşam-
lan çatışmalar için kullanılma-
mıs, yaşamlan sosyal gerçekliğin 
politikaya yansımadın. İçteld sı-
nıf mücadelesi gözardı  edilme-
melidir, ancak bu mücadelenin 
yabancı  işgalinin sürdüğü yada 
bağımsızlığm bulunmadığı  ko-
şullarda bir iç savaşa dönüşmesi 
ulusal felaketi de birlikte getirin. 

PYSK'nin ulusal güçlere ve 
ulusal güçler arasındaki ilişkilere 
bakışı  programında şöyle ifade 
ediliyor: "Partimiz, siyasal ve 
ideolojik yaklaşımı  ne olursa ol-
sun sömürgeciliğe karşı  tavır 
alan ve ulusal mücadeleden yana 
olan tüm güçleri ulusal saflarda 
görür. Partimiz ulusal güçler ara-
suıda doğabilecek sorunları  poli-
tik dostluk temelinde demokra-
tik banşcıl bir yolla çözülmesin-
den yanadır ve ulusal güçler ara-
sında çıkabilecek çatışmalara 
şiddetle karşı  çıkar; bu tür çatış-
maları  hallcunızın özgürlük ve 
bağımsızlık mücadelisine karşı  
işlenmiş  birer suç sayar." Bu tu-
tum ulusal hareketler arasındaki 
ilişkilere yaklaşımda doğru bir 
tutumu ifade etmektedir. 

PKK'nin ajan, hain niteleme-
lerini çok özenle kullandığını, 
Kürdistan'da PKK'nin bu tür 
suçlamalarından kurtulabilmiş  
çok az sayıda siyasal yapı  bulun-
duğunu çok iyi biliyoruz. Bunun 
nedeni PKK'nin bu nitelemeleri 
objektif kıstaslara değil, kendi 
subjektif istemlerine dayandır-
masıdır. Genel bir yaklaşım ola-
rak PKK kendisini Kürt ulusu-
nun ve Kürdistan devriminin tek 
gerçek temsilcisi olarak görmüş, 
dolayısıyla diğer ulusal güçlerin 
yurtseverliğini, devrimciliğini ve 
hatta sosyalistliğini kendisi ile 
olan ilişkilerine endekslemiştir. 
PKK'dan farklı  görüşlere sahip 
olmak, PKK 'den farklı  tavır ge-
liştirmek, PKK'nın yöntemlerin-
den ve araçlarından farkıl yön-
tem ve araçlarla mücadele yürüt-
mek PKK tarafından suç olarak 
görülmektedir. dahası  PKK sos-
yal ve politik bir realite, tarihsel 
bir gereklilik olarak oluşan diğer 
örgütlerin varlığını  doğru gör-
müyor ve bu gerçekliği içine sin-
diremiyor. 

Küresel kapitalizm aşamasına 
gelmiş  bir dünyada bir ulusu tek 
partide örgütlemek, ben sizin 
için savaşıyorum diyerek halkın 
iradesine ipotek koymak, kendi-
sini ulusun tek temsilcisi ilan et-
mek hiç kimseye birşey kazan-
dırmaz. 

1920'li yılların sınıfsız imti-
yazsız tek bir ulus tek bayrak tek 
parti tek şef sloganları  belki o  

zaman bizimde işimize yarardı, 
ancak şimdi bu sloganlar hiç 
kimseye yaramıyor. Bize ise hiç-
bir faydası  olmaz. 

Sayın Siraç Bilgin, 16.07.97 
tarihli Ö. Politika'daki köşe ya-
zısında, derin devletin sesi ola-
rak nitelediği mahir Kaynak'la 
PKK lideri Abdullah Öcalan ara-
sında bir panel sırasında geçen 
tartışmanın sonuçlarını  özetler-
ken şunları  söylüyor: Tartışmayı  
dikkatle izleyenler şunu açıkça 
saptadılar; diyalog yokluğu, pek 
çok olumlu gelişmenin önünü tı-
kayan en önemli etkendir. cera-
yan eden savaşta. Diyalogla in-
sanlar birbirleri hakkmdaki ön-
yargıları  silebilir, uygarca çö-
zümler getirebilir sorunlarına. 
Elbette doğrudur; bir tane gerilla 
veya 'tıir tane askeri bile ölmeden 
kurulacak bir siyasi diyalog düş-
manla olsa bile gereklidir. Ama 
Sayın Bilgin, aynı  diyalog ulusal 
güçler için daha gerekli ve ivedi 
değil midir? Siz derin devletle 
diyaloğu bile gerekli görürken, 
gazetenizin sayfalannda ulusal 
güçlere karşı  savaş  naralannın 
atılması  neyin ifadesidir aca? 
Gerçekten bu soruya cevap bul-
mak oldukça zordur. 

Ulusal güçler arasında en üst 
düzeyde diyaloğun geliştirilmesi 
ve en azından bir istişare meka-
nizmasının oluşturulması  yaşa-
mlan koşullar dikkate alındığın-
da hayati bir önem taşımaktadır. 
Birleşik bir ulusal kurtuluş  cep-
hesinin olmayışı, böyle bir me-
kanizmayı  daha gerekli kılmak-
tadır. Böyle bir mekanizma ulu-
sal güçler arasında sağlıldı  bilgi 
alışverişini olanakh kılacak, bir 
güven ortamı  tesis edecek, ortak 
bir ulusal politikanın tespit edil-
mesine ve ulusal birliğe katkı  su-
nacaktır. 

Sonuç olarak: PYSK, 
KDP'nin tutumuna, ilişkintavn-
nı  yeterince anlatamamış  ofabi-„ 
lir. Bunu bu yazıda yapıldığı  gi-
bi dostça ve devrimci bir tarzda 
eleştirmek herkesin hakkıdır. 
Ancak bir eksikliği kullanıp bir 
ulusal gücü karalama, düşman i-
lan etmek hiçte akıl karı  bir iş  
değildir. PYSK, politik-ideolojik 
hattını  Kürdistan ve dünya 
emekçilerinin ve ezilenlerin çı-
karlarına dayandırmış, bağımsız 
bir siyasal güçtür. Şu ve bu parti-
yi destekleme mecburiyeti yok-
tur. Kendi programını  yürütür, 
bu süreçte aynı  kulvarda yürü-
yen güçlerle ittifaklara girer. 

Kimse tehdit ve şantajla ulu-
sal birliği kuramaz. kimin''kafa-
sında böyle planlar varsa vaı-
geçsin. Ulusal birlik sabırlı  ve 
kararlı  bir sürecin sonucuda olu-
şurulabilir "biz çağırıyoruz ge-
len yurtseverdir gelmeyen değil-
dir türünden yaklaşımlar siyasal 
olgunluğun ne düzeyde olduğu-
nu göstermesi açısmdan ilginçtir. 
Ayrıca ulusal birliğe yanışmıyor-
lar iddiası  da doğru değildir. 
Ulusal Cephe çalışmalarına ki-
min katıldığı  ve çalışmaların ne-
den tıkandığı  herkesin malumu-
dur. 

Diğer ulusal güçler de, 
PKK'nin tekliflerinden bir şey 
çıkmaz anlayışıyla olup bitene 
ilgisiz kalamazlar. Bir şeyin olup 
olmayacağı  veya nasıl olacağı, 
belli bir çalışma süreci ve zemi-
ni üzerinde ortaya çıkarılır. 

Bilindiği üzere, özel mülkiye-
te dayalı  toplumların sınıfsal bir 
yapıya sahip oldukları  gerçeğini 
sosyalistlerden önce burjuva ik-
tisatçılan saptamıştır. 

Bugün burjuvazinin, sınıf 
mücadelesini giZlemek, onun 
gerçekliğinin emekçi snuflann 
bilincine yansımasını  önlemek 
için, yoğun bir manipülasyona 
girdiği doğrudur. Ancak yine 
burjuvazi; emekçi sınıflara karşı  
mücadelesini, sınıf mücadelesi 
gerçekliğin dayandırmaktan hiç 
bir zaman vazgeçmemiştir. 

Kapitalist sistemin göreceli 
zaferlerinin altında bu tutumun 
yattığını  söylemek yanlış  olmasa 
gerek. bu hatarlatmayı, kallandı-
ğım sınıf mücadelesi terimine, 
modası  geçmiş, kitabi marksist 
laf diyerek burun bükecek aca-
yip neo-liberal aydınlarımızı  
rahatlatmak için söylüyorum. 

Çünkü onlar burjuva ideolo-
jisi ile aydınlarına, Marksizm-
Leninizm ve sosyalistlerden da-
ha fazla itibar ederler. 

Onlara acayip diyorum çün-
kü, fazlasıyla özendikleri ve 
kayıtsız şartsız teslim olduldan 
burjuva demokrasisi ve kül-
türünü bile gerçek anlamda 
özümsememişlerdir. 

G. Kürdistan'da sınıfsal sosyal yapı  henüz çok belir-
gin çizgiler taşımasa da, burjuuva sınıfının giderek 
ekonomik ve siyasal olarak güçlendiğini, ve bu sınfın 
çeşitli klikleri arasında bir egemenlik savaşının ya-
şandığını  görmek mümkündür. Bu sınıfın konumuna 
denk düşen dış  ittifaklara girmesi ve buna uygun po-
litikalar izlemesi gayet doğaldır. G. Kürdistan'da 
halk açlık sınırında yaşarken, burjuva sınıfı  siyasi nü-
fuzunu da kullanarak ticaret, gümrük, petrol gelirle-
ri ve dışyardımlarla palazlanmaktadır. Politik alanda 
bu sınıfın temsilcileri olan KDP ve YNK'nin ulusun 
çıkarlarını  gözeten bir ekonomik ve siyasal çizgi iz-
lediklerini söylemek zordur. Ulusal siyaset federal 
devletin kazanımlarının pekiştirilmesini gerektirdiği 
halde, bu partiler federal devleti neredeyse yok et-
mişlerdir 



Yolculuk se aleti 

aracı  geliyor) dediler. Daha sonra bir 
taksi geldi ve beni bindirerek götürdü-
ler. Bir yerde duvardan atlatıldım ve 
hızlı  bir şekilde birkaç merdiven çıkarak 
bir odaya sokuldum. Burada Kahraman 
Bilgiç bana, 'bunlar 7aza'dır, Kürtçe 
bilmezler. kimseyle konuşma" dedi ve 
stadyumdaki maçtan dolayı  tezahürat 
sesleri geliyordu. Onun için stadyuma 
yakın bir yerde olduğumu anladım." 

Baskın, olayın Yüksekova Tabur 
Kamutanlığı 'nda ailesinin girişimleri sı-
rasında tesadüfen ortaya çıktığını  ve bu-
nun üzerine kendisini kaçuon kişilerin 
bulunduğu odaya geldiğini belirtti. Ne-
cip baskm, "Beni kaçıranlar, yine gözle-
rimi bağladı  ve apar topar dışarı  çıkardı-
lar. Bir tarlaya getirdiler ve yüzükoyun 
yere yatmamı  söylediler. Daha sonra 
"Biz buradan uzaklaşmcaya kadar bu 
vaziyette duracaksm" dediler. Onlar git-
tikten sonra kalkıp o mevkide bulunan 
bir alcrabamın evine gittim. Hepsinden 
şikayetçiyim ve cezalandınimalannı  is-
tiyorum" dedi. 

Basicm`ın anlattıklarının doğru oldu-
ğunu söyleyen ve bazı  eksiklikler oldu-
ğunu kaydeden itirafçı  Bilgiç de, "Olay 
günü Özel Harekat Tim görevlisi Fatih 
Özhan'ı, korucu Mehmet Emin Er-
gen'in evinden aradık ve geldi. Daha 
sonra da burada planlamaayı  yaptık. 
Olaydan sonra da yine Fatih Özhan'ı  

aradık, araç istedik. Daha sonra gelen 
araçla kaçırdığımız kişiyi, Özel Harekat 
Binası 'na götürdük" diye konuştu. 

Duruşmada, Baskın'ın avukatı  Yaşar 
Altürk ise, çete olayının ortadan kaldı-
nlmak istendiğini ve bazı  kurumların bu 
konuda uğraş  verdiğini belirtti. Altürk, 
Astsubay Hüseyin Oğuz'un ilk olarak 
aldığı  Bilgiç'e ait ifade tutanalclarmın, 
önce Susurluk Komisyonu'nda ortaya 
çıktığm kaydederek, şöyle konuştu: "İti-
rafçı  Bilgiç'in ilk ifadesini içeren kaset-
ler halâ bulunma& Delilleri!" değerlen-
dirilmesi için bu kasetin bulunması  ge-
rekir. Bu olayla ilgili olarak biri Hakka-
ri Ağır Ceza'da, biri Van DGM'de ve 
öteki de Diyarbakır DGM'de olmak 
üzere 3 ayrı  dosya var. Bu olay ortadan 
kaldırılmak isteniyor. Olayla ilgili bütün 
deliller Hakkari Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde bulunuyor. Bu dosyaların birleş-
tirilmesi gerekir. Bunu talep ediyo-
rınn."dedi. 

Sanık avukatlarından Kahraman 
Turgut ise, itirafçı  Bilgiç'in PKK 
tarafından bilinçli olarak yetiştirilerek 
gönderildiğini iddia etti, 'fin-gut, "Şu an 
Bilgiç serbest bıralahrsa, gideceği yer 
PKK kampıdır. Bu PKK'nın bir eylem 
biçimidir. Bilgiç amacına ulaştı" şeklin-
de görüşler ileri sürdü. 

Daha sonra kısa bir ara veren mah-
keme heyeti, sanık avukatlarının tahliye 

Sürgünlere 
koruculuk şartı  
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçtiği-
miz yıl meydana gelen olayların so-
rumlusu gibi gösterilerek sürgün edi-
len, geçtiğimiz günlerde ise ilçeye geri 
dönen altı  kişinin ilçede kalmaları  için 
korucu olmaları  şart koşuldu. Çukur-
ca'da 1995 ve 1996 'yıllarında toplam 
39 kişi kaymakamlık emriyle ilçeden 
çıkarılmıştı.' 

Çukurca bölgesinde PKK tarafından 
gerçekleştirilen eylemlerden haberdar 
oldukları  gerekçesiyle, 1996 yılının 
Ağustos ayında, o sıralarda Çukurca Il-
çe Kaymakamı  şimdi ise Hakkari vali-
si olan Nihat Canpolat'ın emriyle 23 
kişiyle birlikte sürgün edilen Mikdat 
Aslan (30), Salih Bulut (22), Kerem 
Akış  (27), Nurettin Güzel, Mehmet ve 
Yusuf Turan temmuz ayında Çukur-
ca'ya ailelerinin yanına geri döndü. 
Ancak, geri dönen eski sürgüner ilçe 
jandarma alayına çağrıldı. Kendilerine 
Alay'da korucu olmaları  ya da tekrar 
ilçeden ayrılmaları  yönünde baskı  ya-
pıldı. 

Üç kişi koruculuğa başladı  
Yaklaşık bir yıl Van' da sürgün haya-

tı  yaşadıktan sonra Çukurca'ya geri dö-
nen soyadını  öğrenemediğimiz Meh- 
met, Yusuf Turan ve Nurettin Güzel 
Alay komutanı  tarafından uygulanan 
baskılar sonucu silah alarak gönüllü 
koruculuğa başladıkalan, diğer sürgün-
ler Mikdat Aslan, Salih Bulut ile Ke-
rem Akış'ın henüz koruculuğa başla-
madğı, ancak koruculuğu kabul etme-
meleri durumunda ilçeden çıkarılacak- 

ları  belirtildi. 

Sürgünleri şimdiki Hakkari 
Valisi yapmıştı  

Çukurca ilçe merkezinde bulunan 
askeri hadeflere yönelik 1995 ve 
1996'da arka arkaya gerçekleşen geril-
la baskınları  ardından devlet güçleri, il-
çe sakinleri üzerinde baskı  kurmaya 
başladı. Özellikle şimdi Hakkari valisi, 
o sıralarda ise Çukurca kaymakam' 
olan Nihat Canpolat'ın girişimleriyle, 
ortak hareket eden kaymakamlık, Em-
niyet ve askeri yetkililer ilçede, önce 
salcmcalı  gördükleri evlerin bir krokisi-
ni çıkardılar. Gerçekleşen bir çok geril-
la baskın" ardından tespit edilen bu ev-
lere devlet güçlerince rastgele ateş  açıl-
dı. Açılan ateş  sonucu ölen ve 
yaralananlar oldu. Diğer yandan da ilçe 
sakinleri arasında bir şüpheliler listesi 
çıkarıldı. Bu listede yer alan 10 kişi 
1995 yılı  sonlarında, 29 kişi de 1996 
yılı  Ağustos ayında eski kaymakam 
yeni Vali Canpolat'ın emriyle ilçeden 
sürgün edildi. Haziran ayında altı  kişi 
ilçeye geri dönerken, halen 23 kişi Van 
il merkezinde yakınlarının yanında sür-
günde bulunuyor. 

Bölgedeki kaynaklar eski Çukurca 
Kaymakamı  Nihat Canpolat'ın Hak-
kari valilğine getirildikten sonra il mer-
kezinin defalarca tarandığı  ve mahal-
lelerin geceleri basılarak özellikle 
HADEP'e üye olanlarla genç kişilerin 
gözaltına alınarak baskı  altına alındık- 
larını  bildiriyorlar. Van/Nşe ROJ 

istemlerini reddederken, Bilgiç'in ilk i-
fadesi ve korucu sanıldann olaylarla il-
gili yer gösterme çekimlerinin yapıldığı  
kasetlerin gelmesi için ilgili yerlere, 
Susurluk Komisyonu'ndaki ifade 
tutanaidannın gönderilmesi için de İçiş-
leri Bakanlığı 'na yazı  yazılmasma karar 
verdi. Duruşma 8 ekim tarihine ertelen- 
di. DİYARBAKIR 

Musa Abi'nin 
Barış  Treni 
Diyarbekir'e 
Ulaştı  Bile --- 

8  6 veya 87 yı l ı yd ı . İ sviçre'nin Neuchatel 
şehrinde bir lisede; her sı n ı fta birer saat-
ten bir hafta boyunca konferans verecek-

tim. İ sviçre gençliğinin apolitize durumundan 
bu ülkenin siyasi sı n ı fı  bile "ş ikayetçiydi". Böy-
le bir ülkede hem de liseli gençlere "Kürtleri, 
memleketlerini, özgürlük taleplerinin hakl ı l ığı-
n ı" 45 dakikada anlatabilmek neredeyse im-
kansı z görünüyardu. Çünkü solcu Avrupal ı n ı n 
bile kafası na nakşetmiş  tek bir Kürt resmi vard ı ; 
'şal ü şepik'Ii, başı nda cemedane yüzünde bı -
yı k, belinde bomba, elinde Kleş inkof ve kar ı sı  
haremde yaşayan bir "hakl ı  terörist!!!" 

Her sı n ıfta, "ben bir teröristim", "çünkü ad ı  
Kürtçe olan bir derginin sorumlu yazı iş leri mü-
dürüydüm" diyerek baş lad ı m konferanslar ı ma. 
Ard ı ndan 6 milyonluk ama 24 federe devlete 
bölünmüş  ve 4 resmi dilli bir gençliğe; 30 mil-
yonun varlığı n ı n inkâr edildiğini; memleketimi-
zin tren yolu hatları na göre parçalandığı n ı  an-
latmaya çal ıştı m. Dali'nin sürrealist bir tablosu-
nu anlatsayd)m daha çok anlarlard ı  sanı yorum. 
Son derece edepli bir biçimde beni dinliyorlar-
d ı  ama söylediklerimin hiçbirine inanmad ı kla-
r ı n ı  muzı r sorular ı ndan anl ı yordum. 15 yaşı n 
verdiği gözüpeklikle, "ne yani ş imdi Nuseybin 
ve Qamış lü; şehrin ara bir yerinden tesadüfen 
geçen demiryoluna göre mi bölünmüş? ve de-
miryolunun üst mahallesinde oturan anne kı zı -
na göre bir günde milliyet mi değ iştirmiş? Bu 
anne aniden Türk oluverdiği için kı zı na kendi-
sinin öğrettiği ve bilebildiği tek dille hitap et-
mek istediğinde 'bölücü ve terörist mi' sayı l ı-
yor?" türünden sorular yönelttiklerinde, Fran-
sı zca'n ı n o ince alayı n ı  hissetmemek mümkün 
değildi.Epey zorlan ı yordum ki; "sevgili" Türk 
devleti imdad ı ma yetişti. Türk elçiliğinden İ s-
viçre devleti ve Neuchatel kantonu'na "Kürt 
diye bir şey yok, siz niye terörizme prim veri-
yorsunuz? böyle giderse ilişkilerimizi gözden 
geçireceğiz" içerikli protestolar yağmaya başla-
d ı . İ sviçre'nin silah ihracat ı nda ilk sı rada Türk 
devleti bulunuyor. Böylesine "değerli" bir müş-
terinin tepkisi ortal ığı  birbirine katt ı . Devlet ve 
kanton yetkilileri topu birbirlerine atarak olayı  
öylesine çarpaşı k hale getirdiler ki; öğrenciler 
de devreye girmiş  oldu. Olay öylesine geniş le-
di ki, bir kaç gün önce söylediklerimin binde 
birine inanrnayan öğrenciler; bu kez de; bu-
lunduğum yerlerin kapı sı  önünde nöbet tutma-
ya baş lad ı lar. Benim bir hafta boyunca bin öğ-
renciye anlatamadığı m ı , Türk devleti tek bir 
protesto ile koskoca bir kantona anlatabilrnişti. 
(Halepçe Katliam ı 'nda bu öğrenciler binlerce 
imza eş liğinde Bern'e "Saddam'a hangi silahla-
rı  satt ı n ı z, bu katliamda biz ne kadar suç orta-
ğıyız" soruları n ı  yönelttiler ve günlerce medya-
yı  işgal ettiler.) 

Kendisini hala Viyan kap ı lar ı nda ve 4 parça 
memleketimizin muhtar ı  sanan Türk devleti, 
elçilikleri aracı lığıyla bu tipten "yard ı m" eyle-
mini sı k sı k tekrarlamaktad ı r. Günümüzde Türk 
elçiliklerinin baş l ı ca görevi; Kürt ve Kürdistan 
kavramları n ı  protesto ile sı n ı rlanm ış  durumda. 

Kapitalizmin barbarl ı k çağı n ı  yaşıyoruz. Bar-
bar patronlar, pazarları nda istikrar istiyorlar. 
Bu istikrar ı  bozma ihtimeli olan halkları  hiç 
sevmiyarlar. Kürtler de sevilmeyem muz ı r halk-
lar kategorisinde yer almış  durumda. Toplu 
katliamlar, Dersim, Sine, Lice hatta Halepçe, 
bu halk ı  sindirmeye yetmiyor. Üstüne üstiük 
son 20 yı ld ı r geldikleri Avrupa'da Yahudi ve 
Ermenilerden sonra yeni bir örgütlü halk olma 
"kötü" örneğini sunuyarlar. Zavall ı  Avrupa 
devletleri; kendi yasalar ı na yakı r ı  davranarak 
dernek kapatı yor, miting yasakl ı yor ve "her 
Kürt potansiyel suçludur" diyerek sı n ı rlarda 
zorluklar çı kar ı yor. Kani Y ı lmaz örneğinde ol-
duğu gibi, statüsü ve suçu belli olmayan "ye-
ni" mahkumlara özel hücreler açı yorlar ama, 
Kürtler yine de "bana m ısı n" demeyen yeni ey-
lem türlerini keşfediyorlar. 

Bu kez dö öyle oldu. Avrupa medyas ı  kaç 
yı ld ı r uğraşı p-didinerek nihayet "terörist" bir 
Kürt resmi çizebilmişti. Tam da bu dönemde 
Kürtler, sı radan sayı labilecek bir sivil inisiyatif 
geliştirerek "Musa Antar Barış  Treni'yle Diyar-
bekir'e" buyrun dediler. Sı n ı rl ı  imkânlarla baş-
latı lan bu yeni eylem biçimi, sı n ı rl ı  bir kesime 
hitap edeckti. Çünkü; Akdeniz'in en ucuz ve 
güzel sahil ülkesi reklamları n ı  medyadan sey-
reden Avrupal ı lara bizim anlattı kları m ı z pek de 
ikna edici gelmiyordu... Barış  Treni de ne de-
rnek oluyordu ? "Terörist Kürtler olur da barış-
tan bahsederlerdi? vb. vb... 

Ama Türk devleti bir kez daha imdad ı m ı za 
yetişti. Barış  ve Tren'dan korkmakla yetinme-
yip, korkusunu dünya aleme itiraf ettl. "De-
mokratik" Avrupal ı  dostlar ı n ı  "barış  olursa 
silahları n ı zı  kime satarsı n ı z ?" diyerek ikna etti. 
Böylece de; Alman devleti belki d Hitler'den 
sonra ilk kez; vatandaş ları n ı n seyahat etme öz-
gürlüğünü engelleme kararı  çı kard ı . "Körün is-
tediği bir göz" türünden f ı rt ı na da burada kop-
tu. Bizim birkaç ayl ı k propagandayla iknaya 
uğraştığı m ı z dörtyüz kiş i böylesine bir yasak-
lama kararı yla en azı ndan k ı rkbin kiş iye 
çı kı verdi. "Kötü komşu insan ı  ev sahibi eder" 
diye bir söz vard ı r. Böyle giderse; kötü kom-
şuları m ı z, özellikle Türk devleti bizi EV SAH İ Bİ  
yapmakta gecikmeyecek. Yeter ki "barış  Treni" 
türü politika üretmeye devam edelim. Böylece 
de; Musa Abi yukarlardan bir yerden göz kı r-
pı p; "ben size demedim mi ne yaparsa kendin 
hala at sı rt ı nda sanan bu Türk devleti yapar" 
diyerek barış  trenine "Aşiti bi x'er hafi" 
diyecektir. 
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Karaman cezaevi' 
nde işkence 
Karaman cezaevine gönderilen siyasi 
tutsaklara burada işkence yapılıyor ve 
ölüdürülmekle tehdit ediliyorlar.Ge-
çen hafta içinde Ermenek cezaevin-
den Karaman devlet hastahanesine 
sevk edilen iki siyasi tutsak burada 
kıyasıya dövüldüler. Sonra da ceza-
evinde bulunan adli- faşist mahküm-
lara öldürtülmek istendi. Tutsalclann 
karşı  koyması  sonucu bu emellerine 
ulaşamadılar. Ermenek cezaevinde 
kalan PKK, DHKP/C, TKP/ML, T-
DP, PYSK, MLKP, TDKP davalann-
da tutsaklar olayı  kınayan bir bildiri 
yayınladılar ve kamuoyunu duyarlı  
olmaya çağırdılar. 

Köylülerin açlığa 
mahküm edildi 
Yıllardır gıda ambargosunun uygu-
landığı  Gevaş  'a bağlı  köylere yiyecek 
sokulması  tamamen yasaldandı. Daha 
önce kilo işi götürülen yiyecek mad-
delerinin yasaklanmasıyla birlikte, 
köyler boşaltılmakla da tehdit edili-
yor. 
1994 yılından bu yana gıda ambargo-
sunun uygulandığı  Gevaş 'ın Karkar 
(Daldere) bölgesinde bulunan 13 kö-
ye yiyecek, giyecek ve yakacak mad-
delerinin sokulması  tamamen yasak-
landı. Daha önce köylüler 10 kilo un, 
4 kilo yağ  ve 2 kilo şeker şeklinde 
evlerine gıda maddesi götürürken, 
şimdi hiç bir şey götürerrıiyor. 9 
Ağustos günü köylerine kiloyla gıda 
maddesi götürmek isteyen köylüler 
Gevaş  ilçe Jandarma Komutanlığına 
bağlı  askerlerce Komutanlik yalcuıla-
undalci kontrol noktasında durdurul-
du. Daha sonra Jandarma karakoluna 
götürülen köylüler, karakol komuta-
mnca köye bundan böyle hiç bir şey 
götürmemeleri yönünde ikaz edildik-
ten sonra, köylülerin eşyaların' geri 
çevirdi. 
Köylere derhal boşaltma tehdidi 
Haziran ayında gıda ambargosunun 
kaldırılması  için kaymakamlığa baş-
vurduklarını  ancak, kendilerini kay-
makamlık önündeki bir kahvede top-
layan kaymakamın -liareketirie uğra 

' dıklarıni belirten köylüler-şöyle ko,  
nuştu: "Ilçe kaymakamı  bizi kahvede 
toplayarak, bundan böyle bize hiç bir 
şey vermeyeceğini, ya açlığı  seçme-
mizi ya da köyleri boşaltmamızı  söy-
ledi. Bize ayrıca ağza alınmayacak 
türden küfürler etti. Bu bölgede mey-
dana gelen tüm olalann sebebi sizsi-
niz. Sizi bir de besliyelim mi dedi. 
Şimdi biz 20 gün önce evlerimize gö-
türdüğümüz yiyeceklerle ve otları  
kaynatarak idare ediyoruz. Böyle gi-
derse köylerimizi boşaltmak zorunda 
kalacağız" dediler. 

Uzanlar çimento 
fabrikalarım kaptı  
Kazançlı  işletmeleri iyi koklayan 
Uzan ailesi son dönemlerde Kürt ille-
rindeki çimento fabrikalarmı  bir bir 
satın alıyorlar. Bölgede yeni yapıların 
inşa edileceği haberleri üzerine hare-
kete geçen Uzan ailesi büyük paralar 
kazanma peşinde. 
Özelleştirme idaresi Başkanlığı  (ÖİB) 
Çimento Sanayi Aş 'nin kalan son iş- • 
letmeleri Kurtalan Çimento Fab-
rikasını  Kürt illerinde büyük bir güç 
oluşturan Uzanlara verdi. 
Uzanlarm bölgede Gaziantep, Şan-
lıurfa, ve Ergani olmak üzere 3 
farikalan bulunuyor. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, yılbaşmda yapılan 
ihalede Kurtalan Çimento Fab-
rikası"nm 22 milyon dolar ile en yük-
sek teklifi veren uzanlar 'a satılması  
durumunda bölgede tekel konumuna 
girileceği uyarısında bulunulmuştu. 

Kürtler Kerkük'ten 
sürülüyor 
Kerkük ve yöresinde yaşayan Kürtler 
Saddam tarafından sürülüyor.Talabani 
liderliğindeki Irak Kürdistan Yurtse-
verler Birliği (KYB), Bağdat'ı  etnik 
temizlik siyaseti' uygulamakla suçla-
yarak, Kerkük ve yöresinde bulunan 
440 Kürt ailenin sınırdışı  tehlikesiyle 
karşı  karşıya bulunduğunu söyledi. 
KYB, Iraklı  yetkililerin, geçen hafta 
içinde, Kuzey Irak'taki Celile ile Ka-
ra Tepe kentlerindeki aileleri, "daha 
kuzeydeki Kürtlerin kontrolündeki 
bölgeye ya da güneyde Şiilerin kont-
rolündeki bölgeye gitmeye zorladık-
larmı" söyledi. Irak ordusunun, 14-
15 Ağustos tarihlerinde Kara Tepe 
yakınlarındaki Mezra Şeyh Ata'da 12 
evi yıktığını  öne süren KYB 'nin bu 
açıklaması  bölgeden gelen haberlerde 
doğruluyor. Ayrıca Sünnilerin ağırlık-
ta olduğunu Saddam Hüseyin rejimi-
nin, kontrolü altındaki Kürt bölgeleri-
ne Sünni Arapları  yerleştirmek iste-
diği biliniyor. 

Van/ Wşe ROJ- Hakkari karayolun-
da 15 ile 0.5 saatleri arasında seyahat 
yasağı  uygulanıyor. Uygulanan ya-
sak nedeniyle konvoy haline getiri-
len bazı  araçlar üç gün gecikmeli yo-
luna devam edebiliyor. Yasaktan en 
çok koyun ticareti yapanlar etkileni-
yor. Hastahanelere sevki yapılan 
hastalar ise serbest bırakılıyor. 

Ağustos ayında, Van-Hakkari ka-
rayolu üzerinde bulunan Güzeldere, 
Erziki, Bebleşin ve Yeni köprü böl-
gelerinde gerçekleşen gerilla eylem-
leri üzerine devlet güçleri, seyahat 
yasağı  uygulayarak önlem almaya 
çalışıyor. Bir haftadır devam eden 
uygulamaya göre, Hakkari, Yükse-
kova, Şemdinli ve Çukurca'dan ge-
len araçlara Hakkari-Yüksekova yol 
ayrımında bulunan Yeni köprü aske-
ri kontrol noktasında saat 17.00'den 
itibaren geçiş  izni verilmiyor. Bura-
da bekletilen araçlar ancak ertesi gün 
sabah saat 0.5'te yoluna devam ede-
biliyor. Van'ın Başkale ilçesi yakın-
larındaki Bebleşin (albayrak) kara-
kolunda ise bu uygulama daha erke-
ne almarak saat 15'te geçişlerine izin 
veriliyor. Bu nedenle Yeniköprü'den 
çıkmayı  başaran araçlar da Bebleşin 
karakolunda durduruluyor. 

Ticaret yapanlar etkileniyor 
Van-Hakkari karayolunda uygula-

nan seyahat yasağı  en çok ticaretle 
uğraşanlan etkiliyor. İran'la yapılan 

Haber Merkezi- Dışişleri Bakan-
lığı  tarafından hazırlanan ve kamu-
oyunda "İnsan Hakları  Atağı" ola-
rak yansıtılan "İnsan Hakları  Ra-
poru" Kürt illerindeki demokratik 
kitle örgütleri ve siyasi partiler ta-
rafından makyaj tazeleme, yıpra:  
nan devleti onarma ve halkı  aldat-
ma senaryosunun bir parçası  olarak 
değerlendirildi. Konu ile ilgili gö-
rüşlerini açıklayanlar, ANASOL-D 
hükümetinin, "Kabul et, ötesini ka- 

' riştıfind"1 politikası  yürütitü0n .  
'dikkat' çektilet. - 

"Bu girişim tamamiyle 
AİHM'de biriken hak ihlaleri dos-
yalarda yönelik politik bir menav-
radır" açıklamasmı  yapan HADEP 
Diyarbakır İl Sekreteri Hüseyin 
Bora, "İnsan hakları  ihlallerinin 
ortadan kalkması, hoşgörü ve uz-
laşma ortamının doğması  Kürt so-
runundaki çözümsüzlüğü ortadan 
kaldırmakla olur. Diğer sorunlar-
dan kopuk projeler ciddi bir anlam 
ifade etmemekteTlir. İnsan hakları  
ihlaleri sebepsiz değildir." dedi. 

DBP Diyarbakır İl Başkanı  
Edip Samancı, "Devletin uygula-
malarını  yeniden biçimlendirmek 
için attığı  bir adnnçlir. Bunun orta-
dan kaldırılması  düşünülüyorsa 
Kürt sorununu gözardı  etmeden or-
taya konulacak yaklaşımlar önem-
lidir. Bütün sorunların birarada gö-
rülüp, çözümün böylece ortaya ko-
nulması  lazım" dedi. 

DSP Diyarbakır İl başkanı  Sü-
leyman Tursun ise, raporun mev-
cut ihlalleri tespit etmesi açısında 
önemli olduğuna değinerek, açık-
lık politikasını  yürütmeyi önüne 
hedef koymuş  yeni hükümetin ba-
kış  açısuun önemli olduğunu ve bu 
nedenle beklenmesi gerektiğini 

Özel tim, itirafçı  ve koruculardan olu-
şan Yüksekova Çetesi ile ilgili davanın 
duruşmasıında, fidye için kaçırılan Ne-
cip Baskın, sanıkları  teşhis ederek, ce-
zalandırdmalannı  istedi. 

Diyarbakır DGM'de görülen Yükse-
kova Çetesi ile ilgili davanın duruşma-
smda, fidye için kaçırılan Necip Baskın, 
sanıkları  teşhis etti. 

Diyarbakır 4 No'lu DGM'de yapı-
lan duruşmada, çete mensubu özel tim 
elemanları  Fatih Özhan, Yusuf Azmi 
Aydın, Abdülkadir Bayram, itirafçı  
Kahraman Bilgiç, korucular Osman Öz-
pazar, Abdülkerim Özcük, Necmettin 
Hazeyi, Osman Ergen ve Mehmet Emin 
Ergen hazır bulundu. 

Duruşmada, dava konusu kaçırılma 
olayı  ile ilgili olarak, ilk kez dinlenen 
Necip Baskın, olayı  anlatırken, evine 
gelen bir grubun, kendilerini "biz 
PKK'liyiz" diye tatntuğun ve itirafçı  
Bilgiç hariç yüzleri maskeli olan kişile-
rin, ERNK antetli 200 bin mark yazılı  
bir makbuzu bırakarak, kendisini kaçır-
dıldarmı  söyledi. ,Gözleri bağlı  olarak 
evden çıkarıldığını  kaydeden Baskın, 
şunları  anlattı: 

"Evden biraz uzalclaştmldıktan son-
ra bir yere oturtuldum. Bir ara araç sesi 
duydum. çıkardığı  sese göre bunun as-
keri bir araç olduğunu anladım. Bu sıra-
da, beni kaçıranlar, bana (eğil düşman 

 

sınır ticaretinde, getirilen koyun, 
karpuz,domates yüklü kamyonlar sı-
raya girerek günlerce Yeniköprü ve 
Bebleşin'de bekliyor. Koyunlar tek 
tek askerler tarafından sayılırken, 
araçlardan inrnelerine ofianmalarma 
ya da su içmelerine izin verilmiyor. 
Bu nedenle bazıları  Antep, Adana, 
Yozgat gibi illere gitmesi gereken 
koyunlar Van'a yetişmeden beldetil-
dilderi güneşte açlık ve susuzluktan 
telef oluyor. 

Yine indirilip bindirilerek asker- 

lerce kontrol edilen ve günlerce gü-
neşte bekletilen karpuz ve domates-
ler de ya tahrip oluyor ya da çürüyor. 
Uygulanan yasak kapsamına sadece 
ellerinde belgesi olan hastalar dahil 
edilmiyor. Hastahaneye doktorlar ta-
rafından sevki yapılan hastalara her 
saatte geçiş  izni veriliyor. Ancak 
hasta olupta doktor belgesine sahip 
olmayanlara geçiş  izni verilmiyor. 
Bu hastalar resmi hasta sıfatı  kazana-
madıklarından, ölmelerinde bir mah-
sur görülmüyor. 

Önlemler Gerilla Eylemleri 
İçin 

Van-Hakkari karayolunda slicla-
şan gerilla eylemleri üzerine seyahat 
yasağı  başlatıldı. Karayolunun Git-
zeldere bölgesinde Ağustos ayı  için-
de gerillalar tarafından yol, üç kez 
kesildi. Hakkari'den gelerek askere 
gitmek isteyen 12 genç alıkonuldu. 
Yine Güzeldere bölgesinde bulunan 
askeri kontrol noktasına yapılan bas-
kında 3 asker öldü, 2 asker de yara-
landı. 

 

söyledi: 
İHD MYK üyçsi Av. Osman 

Baydemir "Hazırlanan son raporun 
öncekilerden farklı  taktiksel yalcla-
şırrılan içermediği konusunda ciddi 
şüphelerimiz var. Yeni başlangıçlar 
Varmış  gibi bir hava estiriyor. Sol 
eliyle sistemin çürüyen yanları  res-
tore edilmeye çalışılıyor. Samimi 
bulmuyoruz" şeklinde konuştu. 

Sağlık emekçileri Sendikası  (S-
ES) Diyarbakır şube Başkanı  Ali 
Ürküt, ordunun rejimin sınırlarını  
çizdiği bir ülkede, hak ihlalerinin 
durdurulacağını  söylemenin komik 
olacağını  belirterek, "Yeni hükü-
met kendi kendine çalıp oynuyor. 
Biz, bunu yeni bir aldatmaca senar-
yosunun bir parçası  olarak görü-
yoruz" dedi. 

Eğitim-Sen Diyarbakır Şube 
Başkanı  Haydar. Kılıçoğlu ise, 
hazırlanan raporla geçmiş  
hükümetlerin yaptıklarının cilalan-
mak istendiğine dikkat çekerek, 
"Herşeyden önce demokratik kitle 
örgütleri ve İHD'nin fikri alın-
malıdır, Hakları  ihlal edilenden 
habersiz hak aramak insani ölçüt-
lerle bağdaşmaz. Ihlaller rötüşlarla 
giderilmeyecek kadar boyutludur. 
Köklü ve samimi çözümleri esas 
almak şarttır" dedi. 

`Yüsekova Çetesi' teşhis edildi 



Bergama direnişi 
tüm Türkiye'ye 
yayılıacak 

Ecevit'in Toprak 
Reform." Maratonu 

Sonuçlanıyor 

Cemal ARTUC 

B
aşbakan Yard ı mc ı sı  Bülent Ecevit Kürt 
sorununu toprak reformu ile çözmekte 
kararl ı . Bu parlak projesini muhalefet-

teyken sı kça ve ı srarla tekrarlayan Ecevit, 
şimdi iktidar ama çaresiz ve eskisi kadar inat-
çı  değil. Geçenlerde bir sözünü edecek oldu, 
sonra parayı  hatı rlatt ı lar sustu. Artı k bu son 
iktidarı nda bir şey yapamazsa 'fikirlerini iyi i-
di ama uygulanacak memleket yok' diyecek 
san ı rı m. Kürt ağalar da veryansı n ediyorlar, 
"Bir karış  toprağım ızı  vermeyiz kimselere" di-
ye tutturmuşlar. Hatta daha ileri giderek biz 
böyle diyoruz ama devlettir bu, al ı r al ı r diye 
düşünerek kendilerince önlem bile almış lar. 
Topraklar ı  kağı t üzerinde çocuklardan başla-
yarak payetmişler. Biz ağaları m ı za çok emin 
bir şekilde ve hiç güvenmediğimiz Türk dev-
leti ad ı na teminat veriyoruz. Hiç bir şekilde 
toprakları n ı za dokunulmayacak. O görev ile-
ride başkaları na bı rakı lmış. Onlar iktidara 
geldiğinde hali meyalinize bakacaklar sizin 
bu günkü koşullardan daha iyi yaşayacağın ı z 
bir gelecek sağlayarak elinizden alacaklar. 
Buna siz bile itiraz etmiyeceksiniz. 

Hiç bir hükümet ağaları m ı za dokunam ı ya-
cak çünkü arkaları nda çok büyük bir güç var. 
Ülkemizdeki tek dayanakları  bir avuç işbir-
likçi ile ağalar olan Türk devleti hiç bir şekil-
de bu sad ı k müteffiklerini karşı sı na almak is-
temez. 'Solcu' kimliği ile caka satmaya çal ı -
şan Ecevit, TC'nin kuruluşundan bu güne ka-
dar niçin ağalara dokunulmadığı n ı  çok iyi bi-
lir. Bilir ki, o ağalar olmasa ve Kürt toplumu 
bu çerçevede bölünmüş  olmasa, bir dakika 
bile yabancı  tahakümü alt ı nda kalmayacakt ı r. 
Kürt ulusal hareketi yı llarca azı nl ı k hareketi 
olarak kald ı ysa nedeni bu bölünük sosyal ya-
pı yd ı . Son yı llarda gerek ekonomik gerekse 
siyasi nedenlerle Kürtler, şehirlere dolmaya 
başlayı nca uluslaşman ı n önü de açı ld ı . Köy-
lüler sadece toprakları ndan kopmad ı lar ayn ı , 
zamanda bin yı ll ı k geleneklerinden de koptu-
lar ve özgürleştiler. Modern ulusal hareketin 
birer unsuru haline geldiler. Bunu Ecevit bil-
miyor mu? Bal gibi biliyor. O halde devlet 
uyuşuk Kürdü kendi eliyle niçin uyand ı rsı n? 
Bunu asla yapmaz. Ecevitin derdi köylü, 
toprak, geri kalmış l ı k falan değil, o daha çok ,°' 
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rak o'ndan "bunlar ı  uyand ı rmayal ı m, bı raka-
l ı m geri kalsı nlar" tavsiyesini defalarca al-
mıştı r. Boşuna dememişler "hasm ı na silah sı -
kacağına kafası n ı  karıştı r" diye, Ecevit'te bu-
nu yapı yor. Bunca yaşanmış lığa rağmen Kürt 
sorununu yok saymak için bü tür manipülas-
yonlara başvuruyor. 

Bahse konu edilen sorunlar; geri kalmış-
l ı k,toprak sorunu işsizlik ve öteki sorunlar ı n 
tümü var, ancak bunlar ulusal soruna en-
deksli sorunlar. Ulusal sorun çözümlenme-
den çözülemez sorunlard ı r. 

Y ı llar önce 'Doğu ve Güneydoğu kalkı n-
ma planları" ad ı  altı nda projeler hazı rlatı ld ı  
uzmanlara. Sermayenin bölgede yatı rı ma dö-
nüşmesi için tedbirler paketi sunuldu. Pilot 
bölgeler tespit edilerek bölgenin kalk ı nması -
na buralardan baş lanacağı  söylendi. Tümü fi-
yaskoyla sonuçland ı . Çoğunlukla bu öneri 
paketlerinin ulusal hareketin yükselme tren-
dine giriği anlara denk düşmesi olayı  daha 
anlaşı l ı r k ı l ı yor. Ulusal hareketi boğmak için 
sömürgeci politikaları n birer versiyonlar ı yd ı  
bütün bunlar. Bugünde köykent projesini ileri 
sürüyorlar. Köykentler yeni bir fikirmiş  gibi 
sunuluyor. Oysa İ srail Filistin'de, ABD Viet-
nem'da, Fas ve Tunus Batı  Sahra'da benzer 
uygulamalara başvurdular ve hiç biri çare ol-
mad ı . Yak ı n geçmişin bu taze örnekleri 
haf ı zalarda canl ı  başarısı z örnekler olarak 
duruyorlar. Alev topuna dönmüş  yığı n' yerin-
den k ı pı rdatmak, alevin başka alanlara sı ç-
raması na yol açar. Göçertmeler Kürt hareke-
tini metropollere taşıd ı . Son dönemlerde 
Hatay'a, Karadeniz bölgesine, Toroslara ve İç 
Anadoluy'a sı çrayan gerilla hareketini de bu 
durum açı klar. 

Haber Merkezi- Güney 
Afrika'da yıllarca uygu-
lanan ve ülkedeki siyah 
nüfusa "ikinci sınıf va-
tandaş" muamelesi yap-
ma temeline dayanan 
apartheid'ın (ırkçılık) 
uygulayıcısı  ve sonrada 
ortadan kaldınlmasında 
önemli rol oynayarak bir 
döneme imzasını  atan 
eski Cumhurbaşkanı  
Frederik De Klerk politi-
kayı  bıraktı. 

1994'te gerçekleştirilen ve ülkedeki 
tüm ırkların katıldığı  ilk seçimden bu ya-
na en büyük muhalefet partisi olma özel-
liğini koruyan Ulusal Parti'nin genel 
başkanlığını  da yürüten De Klerk'ın bu 
görevinden de aynldığı  belirdirildi. 

Güney Afrika Cumhurbaşkanı  Nelson 
Mandela, De Klerk'in istifasıyla ilgili 
olarak "Bir şekilde Güney Afrika'nın, 
acılı  bir dönemin sona erdirilmesi konu-
sunda katkıda bulunan De Klerk'i unut-
mayacağını  tahmin ediyorum" dedi. 

Uzun yıllardır parti liderliğini sürdü- 

ren De Klerk'in yakın çalışma arkadaşla-
rına artık partinin yeni bir kana ihtiyaç 
duyduğunu söylediği belirtiliyor. De 
Klerk'in istifasmın ulusal Parti'de yaşa-
nan bölünmüşlük ve hoşnutsuzlukla aynı  
döneme rastlaması  dikkat çekti. 

De Klerk 1989'da Cumhurbaşkanı  se-
çildiğinde, partisinin ortaya çıkardığı  
apartheid'ı  sürdürecek ılımlı  bir lider o-
larak görülüyordu. Ancak, kendisinden 
beklenenin aksine "Beyaz egemenliği 
sona erecek aksi takdirde Güney Af-
rika'da hiçbir zaman barış  olmayacak" 
açıklamıasıyla ülkesinde yeni bir döne-
min başlamasına ön ayak olmuştu. 

De Klerk emekli 
oldu 

Bu kez korucular 
mayın kurbanı  
Şırnak'ta nöbet tuttukları  
mevziye giren korucular-
dan 4'ü döşenen mayının 
patlaması  sonucu parçala-
narak canverirken, 1 koru-
cu' da yaralandı. Abdullah 
Altürk, Naif ürek, Yakup 
Tank, Ali Ürek ve Mahmut 
Şen adlı  korucuların ınev-
ziye girmesi ile birlikte 
kim tarafından yerleştiril-
diği saptanamayan bir ma-
yın patladı. Abdullah Al-
türk (40), Naif Ürek (45), 
Yakup Tank (26) ve Mah- 

mut Şen mayın parcalımın • 
vücutlarına saplanmasıyla 
can verirken Ali Ürek adlı  
komcu ağır yaralı  olarak 
Şırnak Askeri Hastwıe 
si'nde tedavi altına alma'. 
Mayının, korucuların nö-
bet değişimi sırasında ko-
nulduğu sanılıyor. Patla-
manın olduğu yer dikkate 
alındığında mayının asker-
ler tarafı ndan korucuların 
nöbet değişimi sırasında 
yerleştirilmiş  olabileceği 
belirtiliyor.Haber Merkezi 
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Adalet Taşanlar 'a 
uygulanacak mı? 
Haber Merkezi- Gözaltında öl-
dürülen Evrensel Gazetesi mu-
habiri Metin Göktepe cinayetin 
soruşturan İçişleri Bakanlığı  
müfettişlerinin hazırladıkları  ilk 
raporda, dönemin İstanbul Em-
niyet Müdürü Orhan Taşanlar 
ile yardımcısı  Kemal Bayrak'ın 
da yargılanması  gerektiğini bil-
dirdikleri, ancak dönemin İçiş-
leri Bakanı  Teoman Ünüsan'ın 
bu isteme karşı  çıktığı  belgelen-
di. 

Göktepe'nin gözaltında po-
lisler tarafından dövülerek öl-
dtirülmesinin ardından, İçişleri 
Bakanlığı  müfettişleri soruşttir-
ma başlatmışlar ve hazırladıkla-
rı  raporda 48 polisin yargılan-
ması  gerektiğini bildirmişlerdi. 
Müfettişlerin 24 Ocak 1996 ta-
rihini taşıyan bu rapordan önce 
başka bir rapor hazırladıkları  ve 
Taşanlar ile Bayrak'ın da yargı- 

lanması  gerektiğini bildirdikleri 
belgelendi. Belgeye göre, İçiş-
leri Bakanlığı  müfettişleri tara-
fından hazırlanan ilk rapora, 
Ünüsan tarafından düşülen "Ta-, 
şanlar ve Bayrak dışındakilerin 
soruşturması  uygundur" notu 
üzerine müfettişler bir rapor da-
ha hazırlamak zorunda kaldılar. 
müfettişler, 24 Ocak 1996 tari-
hini taşıyan ikinci raporlarında, 
Taşanlar ve Bayrak'ın adını  
"soruşturulması  uygun görülen 
emniyet görevlileri'nin arasın-
dan çıkardılar 

Göktepe'nin gözaltında öl-
dürüldüğü dönem İstanbul Em-
niyet Müdürü olan Taşanlar, 
Ümraniye Cezaevi'nde öldürü-
len tutuldularm cenaze törenin-
den bir gün önce cenazeye katı-
lacaklann gözaltına alınması  
için emir vermiş, henüz herhan-
gi bir olay gerçekleşmeden ve- 

'16 Mart day,a,sqla i>g}li ifade 
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Dııruşmaya'feılrbrarnk gelen 
Platin Kıraathane'nin sahibi Tur-
gut Akın ise, 1972-1985 yılları  
arasında işlettiği Platin isimli 
kahveye 1975 yılına kadar 'sol-
cu 'ların geldiğini belirterek, 
"sonra baskın gibi birşey oldu ve 
bir daha solcular gelmedi. O ta-
rihten sonra kıraathanemi ülkü-
cüler kendi evleri gibi kullanma-
ya başladılar" dedi. 

Söz alan müdahil avukatların-
dan Cem Alptekin, sanık Koç'un 
ifadelerinde çelişkiler bulundu-
ğunu kaydederek, Özgün Koç'un 
isminin 18 yıl boyunca Emniyet 
tarafmdan saklandığma da dikkat 
çekti. Oalay günü polislerin katli-
ama gözyumduğunu ifade eden 
AV. Alptekin amir sıfatıyla Beya-
zit' meydanında bulunan, şimdi 
Nevşehir valisi olan Reşat Alta-
ym olayı  örtbas etmek için belge-
leri gizlediğini, ve kendisinin 
Abdullah Çathyla görüştüğünün 
ortaya çıktığını  hatırlattı. Avukat-
lardan Suat Parlar'da dönemin 
İçişleri Bakanı  ile Lokman kun-
dakçı  arasında konuya ilişkin ge-
çen konuşmalara atıfta bulunarak  

rilen bu emrin yasal olmadığı  
ifade edilmişti. Taşanlar, Gökte-
pe'nin öldüğü anlaşıldıktan 
sonra da "Böyle bir şahıs gözal-
tına alınmamıştır" açıklamasını  
yapmıştı. Taşanlar, yasadışı  
emir vermek ve cinayeti örtbas 
etmeye çalışmakla suçlanmıştı. 
Göktepe soruşturmasmdan kur-
tulan Taşanlar, yasadışı  emir 
vermek ve cinayeti örtbas et-
meye çalışmakla suçlanmıştı . 
Göktepe soruşturmasıdan kur-
tulan Taşanlar, daha sonra Bur-
sa Valiliği'ne, Kemal Bayrak 
ise Bursa Emniyet Müdürlüğü 
görevine atanmıştı. 

Raporun açığa çıkmasından 
sonra yargının tutumu merakla 
bekleniyor. Taşanlar hakkında 
dava açılacak mı? kamuoyunun 
yanıtın beklediği bu sorunun 
yanıtını  bakalım yeni hükümet 
verebilecek mi? 
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CenY AIPtelciri 'Özel Harekat 
Dairesi 'kurucusu korkut Eken ve 
MİT Kont-terör 'dairesi eski baş-
kanı  Mehmet Eymür'ün. Susur-
luk, kazasmın ardından TBMM 
Komisyonu'nda Çatlı'yı  tanıdık-
ları  yönünde ifade verdiklerini 
hatırlattı. 

Alptekin, Eymtir ve Eken'in 
yanısıra Özgün Koç'un 
ifadelerinde adı  geçen Mahmut 
Celalettin Öğrenir'in de tanık o-
larak dinlenmesini talep etti. 

Avukat Suat parlar ise kat-
liamdan kısa bir süre önce 2. 
Kolordu'dan TNT kalıpları  çakıl-
dığını  ileri sürerek, bu konuda 
MİT ve Jandarma istihbarat 
birimlerinin elinde belge olup ol-
madığının sorulması  isteminde 
bulundular. Avukatlar ayrıca 
sanık Özgün Koç'un tutuldu o-
larak yargılanmasını  talep ettiler. 
Mahkeme heyeti Eken ve ,Ey-
müfün dinlemesi ,konusundaki 
talebin bir sonraki celsede karar 
bağlanmasun Koç'un tutuldan-
ması  talebinin reddini kararlaş-
tınp duruşmayı  20 Ekim'e er-
teledi.  

Bölgelerinde siyanürle altın 
aranmasına karşı  7 yıldır 
mücadele eden Bergama 
köylüleri "siyanürlü şirket" 
olarak adlandırdıkları  Euro-
gold'u protestolarını  Boğa-
ziçi Köprüsü'ne- taşıdılar. 

Eylemlerini "sivil itaat-
sizlik" olarak nitelendiren 
Bergamahlar, Eurogold böl-
gelerini terk edene kadar bu 
işin peşini bırakmıyacalclan-
nı  vurgulayarak yargının 
kendileri lehine verdiği ka-
rarların uygulanmasını  iste-
diler. 

Bergama'dan 3 otobüsle 
hareket eden yaklaşık 250 
Bergamalı, Boğaziçi Köprü-
sü'ne ulaştı. Köprünün orta-
sında  otobüslerindeh inen 
Bergamalılar, köprünün kor-
kuluklanna tek sıra dizildi 
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Bergamalı  kadınlar' ile 
belden yukardan çıplak olan 
erkekler;  "Yetti gari, siya-
nürlü altına ölünceye kadar 
hayır. Siyanür bilimcisi Ber-
gama halkı' yazılı  pankartı  
açtılar. "Siyanürcü şirket 
Bergama'yı  terk et", "Sus-
ma, sustukça sıra sana gele-
cek", "Türkiye Afrika olma-
yacak", "Vur vur inlesin An-
kara dinlesin, "Halkız haklı-
yız kazanacağız", "Euro-
gold gidecek bu iş  bitecek" 
sloganları  atan Bergamalılar 
adına söz alan CHP Berga-
ma ilçe Başkanı  ve Çevre 
Yürütme Kurulu Başkanı  
Oktay Konyar, Dünyada 
hiçbir köyün 7 yıl toplumsal 
muhalefeti sürdüremediğini 
belirtti. 

Artvin, Eskişehir, İzmir 
ve Balıkesir'de altın arandı-
ğını  kaydeden Konyar, Mü-
cadelelerinin sadece Berga-
ma'yla sınırlı  olmadığını  
vurguladı. Eurogold'ın yet-
kililerden aldığı  destekle  

çok rahat çalıştığını  söyle-
yen Konyar, "Onları  asker-
ler koruyor. askerlerle çatı-
şacak gücümüz yok. Bunun 
için Istanbul'a geldik. Sesi-
mizi duyurmak için her yön-
temi denedik. Korkunç bir 
ıstırap içindeyiz. sesimizi 
duyurmak için bundan sonra 
da her yöntemi deneyece-
ğiz" dedi. 

Konyar, yargının Berga-
ma hakkında verdiği karar-
ların uygulanmasını, yürüt-
menin durdurulmasını  ve 
yeni hükümetin kendilerine 
verdiği "madeni kapataca-
ğız" sözünü tutmasını  istedi. 
Yaklaşık 1.5 saat süren ey-
lem sırasında gazeteci ve te-
levizyoncular da fotoğraf 
makineleri ile kameraların' 
yere bırakarak eylemcilere 
alkışlarla destek verdi. 
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kornalarıyla Bergamaların 
eylemine katıldılar. Eylemi 
yetkili bir kişi gelinceye ka-
dar sürdüreceklerini söyle-
yen Bergamalılar, polisin 
kendilerine izin vermemesi 
ve çevik kuvvetin köprüye 
gelmesi üzerine, yaşama 
hakkının bedeleni köprüden 
atlayarak ödeyeceklerini be-
lirttiler. "Bu toprak için ata-
larımız öldü, biz de ölürüz" 
diyen Bergamalılar daha 
sonra polisin "gözaltı" ol-
mayacağı  sözüyle geldikleri 
otobüslere binerek Sulta-
nahmet'e hareket ettiler. Ha-
liç tünel çıkışına kadar polis 
eskortuyla giden Bergamalı-
lann otobüsleri burada dur-
duruldu. 

Polisin kendilerine izin 
vermemesi üzerine Emniyet 
Müdür Yardımcısı  Hüseyin 
Arpacı'yla konuşan Konyar, 
Istanbul'u görmek ve Sulta-
nahmet'te çay içmek iste-
diklerini ifade etti. Berga-
malılardan eylem yapılma- 

yacağı  sözü alan Arpacı, da-
ha sonra gruba izin verdi. 
Sultanahmet'e gelen Berga-
malılar, Sultanahmet Par-
laı 'mn çimenlerine oturarak 
piknik yaptılar. 

Burada bir basın açıkla-
ması  yapan Oktay Konyar, 
"Bugüne dek aşk yüzünden 
veya ekonomik yoksunluk 
nedeniyle insanların intihar 
etmek için geldiği köprü-
den, çevre içinde gerekirse 
intihar edileceğini göster-
dik" dedi. 

Halkın kendi geleceğiyle 
ilgili uygulamalarda söz sa-
hibi olması  gerektiğini söy-
leyen konyar, "Biz Türki-
ye'de yalnızca çevre müca-
delesi yapmıyoruz, kirlenen 
siyasetin de temizlenmesini 
istiyoruz" diye konuştu. 
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turistlerle paylaşan Ber- 
garnalılar, kendilerini 
merakla izleyen yabancı  
konukları  Bergama'ya davet 
ettiler. Grup daha sonra 
Çanakkale'ye gitmek üzere 
hareket etti. 

Boğaz Köprüstı'nde 
düzenledikleri eylemin ar-
dından Çanakkale'ye giden 
Bergamalılar, iskeleden .  
Cumhuriyet Meydanı'na 
kadar yürüyerek Eurogold 
firmasını  protesto ettiler. 
Meydandan tekrar iskeleye 
dönen eylemciler burada bir 
süre oturarak "Eunagold 
kudurdu, halkı  uyuttu" 
sloganları  attılar. Eylemciler 
daha sonra Balıkesir'in Eci= 
remit ilçesine hareket ettiler. 

Bergama'da siyanürlü al-
tın çıkarma çalışmalarına 
uzun zamandır direnen Ber-
gama halkı  geri adım at-
mayacak ve eylemlerini tüm 
ülkeye yaymak amacında 
oldukları  görülüyor. 

Haber Merkezi,  

Haber Merkezi-16 Mart dava-
sında 19 yıl sonra ilk kez bir sa-
nık mahkeme önüne çıktı. 16 
Mart 1978 yılında İstanbul Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi 
önünde 7 öğrencinin ölümü ve 
yaklaşık 50 kişinin yaralanma-
sıyla ilgili davada "ülkücü" oldu-
ğunu söyleyen sanık Özgün Koç, 
hakkındaki suçlamayı  reddetti. 
Poliste verdiği ifadeyi kabul 
ederken, bomba atacağı  yönün-
deki tehditini mahkeme huzurun-
da kabul etmedi. Bu ifade o dö-
nemde ifade alan polisler tarafm-
dan mahkeme dosyasma konul-
man-uş. 

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahke-
in-Csi'nde Sürülen davayalUttil ::, 
suz Olarak yargılanan sanık Öz-
gün Koç, 'adam öldürmeye te-
şebbüs' suçlamasıyla hakim hu-
zuruna çıktı. O tarihte istanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. 
sınıfta öğrenci olduğunu söyle-
yen koç, "O gün solcu öğrenciler 
polis gözetiminde dışarı  çıkıyor-
lardı. Ben henüz okuldan çıkma-
mıştım. Birden dışarıda bomba 
ve silah sesi duydum. Hemen 
yerlere yattık. Daha sonra polis-
ler yere yatmamızı  söylediler biz 
de yattık. 

Daha sonra polis siz gidebilir-
siniz dedi ve bizde çıktık. Olayın 
ardından 'Platin' isimli kahveha-
neye gidip arkadaşlarla olayı  de-
ğerlendirdik. Ancak 7 kişinin öl-
düğünü ertesi günü gazetelerden 
öğrendim." dedi. 

Koç bu olaydan sonra kısa bir 
süre gözaltına alındığını  ancak 
hakkında dava açılmadığmı  kay-
detti. 1996 yılında 'karşılıksız 
çek' suçundan Kastamonu Da-
day Cezaevi'nde yattığı  sırada 
basında isminin yer aldığı  bir ha-
berin yayımlanmasmdan iki ay 
sonra Cumhuriyet Başsavcılığına 

Ondokuz yıllık dava 

Haber Merkezi- Asya dünyanın 
en hızlı  kalkınan kıtası  belki, ama 
Moğolistan'da Hindistan' a kadar 
uzanan coğrafyada 1 milyar insan 
hala günde 1 dolarla (165 bin TL) 
geçinmek zorunda. 

Dünya Bankası  tarafından ya-
yımlanan rapora göre, Asyalıların 
çoğu kırsal kesimde yaşıyor. Kali-
fiye mesleklerden, sosyal, sağlık 
hizmetlerinden, sağlıklı  beslenme-
den nasiplerini alamıyor. 

Bu durum uzmanları  hızlı  eko-
nomik kalkınmanın daha ne kadar 
sürebileceği üzerine kara kara dü-
şündürtüyor. Tabii zenginle fakir 
arasında giderek açılan uçurumda 
başlıbaşına bir endişe kaynağı. 

1 Dolarla geçinmek demek, te-
miz içme suyundan, hijyenden, 
okuldan mahrumiyet demek. Ayrı-
ca ölüm oranının yüksekliği, ya-
şam süresinin kısalığı  da fakirlerin 
kaderi. Günde ancak bir öğün ye-
mek yiyebilmek de cabası . 

Fakirliğin belinin kırıldığı  Asya 
ülkeleri 'Kaplanlar" diye bilinen 
Hong Kong, Güney Kore, Singa-
pur ve Tayvan; büyük ölçüde orta-
dan kaldırıldığ  iki ülke ise Tayland 
ve Endonezya. Dünya Bankası  uz-
manlarından Michael Walton'a gö-
re, "Bu, tarihte eşi benzeri görül-
memiş  bir başarı." 1970'lerde her 

Asya kalkmıyor ama aç 
10 Asyalıdan 6'sı  fakir olarak de-
ğerlendirilirken 1990'h yıllarda bu 
oran 10'da 2'ye çekilmiş  durumda. 

Fakat bu rakamlar ortalığın gül-
lük gülistanlık olduğu anlamına 
gelmiyor. Her şeyden önce eşitsiz-
lik dizboyu. Belli gruplar-ki bunla-
ra hazan etnik azınlıklar da dahil 
olabiliyor-kalkınma alanı  dışında 
bırakı lıyor ya da ana gruptan daha 
yavaş  bir kalkınma hızma mahkum 
ediliyor. Kaplanlar'da bile kalifiye 
elemanlarla vasıfsızlar arasındaki 
uçurum giderek derinleşiyor. 

Oxfam International adlı  yardım 
örgütü uzmanlarından Veena Sid-
darth, bazı  Asya ülkelerinde zen- mandıktan sonra 80'lerde inişe 
ginleşmenin, akıllı  ekonomi politi- geçti. Aynı  durumu bazı  Asya ül-
kaları  sayesinde değil, fakirlerin kelerinde de görüyoruz." 
sırtından sağlandığı, ancak fakirle- Fakirliğin pençesinden kur- 
rin ortaya çıkan refahtan yeterince tulamayan Asya ülkelerinin başın- 
pay alamadığı  görüşünde. da Kamboçya, Çin, Laos, Vietnam 

Amerikan araştırma kuruluşla- ve Moğolistan geliyor. 
rından Brookings enstitüsü'nden Asya'nın fakirliğinin kendi baş- 
Edward Lincoln da bazı  Asya ülke- larında patlayacağından endişe 
lerinde fakirlikle mücadelenin hay- duyan Batılı  devletler bu durum-
ranlık uyandırıcı  boyutlarda bulun- dan kendilerinin de sorumlu olduk- 
duğunu kabul etmekle birlikte eko- ların unutarak tespitlerde 
nomik kalkınmanın süreceğine da- bulunuyorlar. Tehlikeyi ülkelerin-
ir hiçbir güvence bulunmadığına den uzak tutmak çabasındalar. 
dikkat çekiyor. lincoln'a göre, "Bu Biliyorlarki günümüzde Dünyanın 
kadar yüksek kalkınma oranı  tuttu- en uç noktasında patlak vercek bir 
ran hükümetler hata yapabilir. Ja- olay kendilerini dışında tut-
Ponya'da 60 ve 70'li yıllarda tır- mayacak. 



ürt halkının kendi kimliğiyle legal alanda açık bir siyasal 
örgütlülüğe kavuşturulması  ihtiyacı,aynı  zamanda,. Kürt 
sorununun çözümünde önemli bir araç misyonunu da oy-

nayacaktır. Bu nedenle de böylesi bir siyasal hareket, Kürt ulu-
sunun en geniş  kesimlerinin ortak talebini gündemleştiren ve y-
ol açıcı  bir rol üstlenen bir hareket olmalıdır. Yani Kürt sorunu 
bağlamında kendisini dar bir çizgiye oturtmamalıdır. Her şey-
den önce ulusal demokratik bir nitelikte olmalıdı r. Kürt topulu-
munun en geniş  kesimlerini varolan renk ve yönelimleriyle bağ-
rında taşımalıdır ve temel sloganı  şu olmalıdı r: "20 milyonluk 
Kürt halkı  kendisi için nasıl bir çözüm istiyor? Gerçekten de-
mokratik ve özgür bir ortamda bu soruyu bizzat Kürt halkına 
soralım." Evet, doğrudan Kürt halkının iradesini ortaya çıkara-
cak bir ortam ve çözüm yolunu gündemleştirmek bu legal siya-
sal oluşumun temel varlık nedeni olmalıdır. 
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Ulusal kimlikli legal bir partiye doğru 

T ürk devletinin, Cumhuriyetin kuruluşundan beri izleyegel-
diği imha ve inkar politikası, Kürt halkının özgürlük müca-
delesini durduramamış; Kürt sorununda adil ve demokra-

tik bir çözüm, gelinen aşamada kendini daha çok dayatmakta-
dır. Özgür ve mutlu bir yaşam özlemi, giderek daha geniş  kitle-
lerde yankı  buluyor. Çünkü son birkaç yı lın birikip getirdiği so-
runlar yumağı, sadece Kürtlere değil, TC devlet sınırları  içinde 
yaşayan diğer halklara da ağır yükler getiriyor. Askeri çözümde 
ısrar, siyasal ve toplumsal alanlara da belirgin bir şekilde yansı- 
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Türk devletinin, Cumhuriyetin ku-
ruluşundan beri izleyegeldiği imha 
ve inkar politikası , Kürt halkının 

, özgürlük mücadelesini durduramamış; 
Kürt sorununda adil ve demokratik bir 

' çözüm, gelinen aşamada kendini daha 
çok dayatmaktadır. Özgür ve mutlu bir 
yaşam özlemi, giderek daha geniş  kitle-
lerde yankı  buluyor. Çünkü son birkaç yı-
lın birikip getirdiği sorunlar yumağı, sa-
dece Kürtlere değil, TC devlet sınırları  
içinde yaşayan diğer halklara da ağır 
yükler getiriyor. Askeri çözümde ısrar, 
siyasal ve toplumsal alanlara da belirgin 
bir şekilde yansıyor. 

Ne var ki, Türk devleti, başta Kürt 
halkı  olmak üzere, haiklanmız açısından 
kan ve göz yaşından başka bir şey getir-
meyen geleneksel yıldırma, sindirme ve 
imha politikalarında ısrar ediyor, en sıra-
dan talepleri bile yeni baskı  ve zulümle 
boğmaya çalışıyor. Sayılan 3000'i çok-
tan aşmış  köy ve mezranın yakılıp yıkıl-
ması, milyonlarca insanın göçü, sayısız 
kayıp ve "faili meçhul" cinayet, binlerce 
insanın dağlarda, sokaklarda katledilme-

! si, onbinlerin işkence tezgahlarından ge-
çirilmesi ve benzeri kimi sonuçlar, devle-
tin nasıl bir "çözüm"de, daha doğrusu çö-
zümsüzlükte ısrar ettiğini gösteriyor. 

Devletin bu geleneksel yaklaşımına 
rağmen Kürt halkı  değişik düzey, boyut 
ve şekillerde özgürlük talebini dile getir-
miş, yarattığı  örgütlüklerle bu mücadele-
sini günümüze dek taşıyabilmiştir.Açıktır 
ki, örgütsüz mücadelenin başarıya ulaş-
ması  mümkün değildir. Nitekim, bu bi-
linç, Kürt ulusal güçlerinin kendi kimlik-
leriyle siyasal illegal örgütlenmeler ya-
ratmalarını  beraberinde getirmiştir. Kürt-
lerin siyasal olarak illegaliteye itilmeleri, 
kendi istemleriyle olmamıştır; Bu tümüy-
le Türk devletinin izlediği politikaların 
sonucu olmuştur. Bu durum Cumhuriyet 
tarihi boyunca, Kürtlerin legal siyasette 
kendi kimlikleriyle ortaya çıkmalannı  
engellemiştir. Kürt sorununun çözümün-
de elbette ki muhatap olan siyasal bir ör-
gütlenme birikimi vardır. Ama, artık bu 
muhatap olma gerçeldiğini açık bir şekil-
de, legal siyasette de somutlaştırmamn 

I zamanıdır; hatta ttai kürtılıdtrigeçl hile `ki-
Immıştır. ii,4te;:•bıi' anlojr"ştart . hareketle 
bizler, bugüne değin siyasal yaşamını  
HADEP'te sürdüren Ulusal Devrimci 
Güçler olarak legal siyasette uzun bir dö-
nemdir savunageldiğimiz ulusal kimlikli 
bir legal partiyi yaratmak hedefiyle, ba-
ğımsız bir çizgi üzerinde bir siyasal hare-
ket başlatma gereksinimini duyduk. Kürt 
halkının legal siyasal örgütlenme hakkını  
savunacak ve bunu pratikte somutllaya-
cak bir adım olarak bu çalışmaya yönel-
dik. Elbette ki, ulusal demokratik müca-
dele içindeki tarihimiz HADEP ve son 
bir kaç yılla sınırlı  değidir. En genel ifa-
deyle, bizler, 30 yıllık bir mücadele biri-
kiminin devamcılan ve mirasçılan ola-
rak, bugüne değin düşe kalka da olsa, el-
den düşürmediğimiz, halkımızın müca-
dele bayrağını , bugün farklı  bir kulvarda, 
farklı  bir şekilde yürütmekteyiz. Geçmi-
şimize ve bugünümüze sahip çıkarak, ya-
şamın her alanında yürütmekteyiz. Geç-
mişimize ve bugünümüze sahip çıkarak, 
yaşamın her alanında yürütülen özgürlük 
mücadelesini yadsımadan; önemli bir 
boşluğun yaşandığı  legal siyasal sahnesi-
ne yeni ve farklı  bir kimlikle çıkma ge-
reksiniminden hareketle, halkımızın sesi 
olmaya çalışacak bir siyasal oluşuma yö-
neliyoruz. 

Bu oluşumun nedeni, perspektifi ve 
yapısı  hakkındaki temel anlayışımızı  aç-
madan önce, bugüne değin içinde yeral-
dığımız DEP ve HADEP sürecini genel 
hatlanyla da olsa değerlendirmeyi bir zo-
runluluk olarak görmekteyiz. Bu süreci 
temel boyutlarıyla irdelemeden yeni ha-
reketlenmenin anlam ve önemi, yeterli 
oranda, yerli yerine oturtulamayacaktır. 

DEP ve HADEP Süreci 
Bilindiği gibi,1993'te Kürt ulusal güç-

leri arasında protokollerle birlikte başla-
yan diyaloğ  ve ulusal işbirliği süreci, le-
gal siyasette de yansımasını  buldu. Ve en 
geniş  Kürt ulusal demokratik güçlerinin 
katılımıyla DEP süreci başlatıldı. DEP'in 
kuruluş  sürecinde yakalanan tarihsel fır-
sat değerlendirilerek, Kürtlerin kendi 
ulusal kimlilderiyle legal siyaseti yürüt-
meleri tarafımızdan ısrarla savunulması-
na rağmen, ne yazak ki, bu konuda diğer 
kesimlerden destek bulamadık. Ve sonuç-
ta, değişik düşüncelere sahip Kürt siyasal 
çevreleri ve bağımsız aydınlann ortak ka-
tılımlarıyla "Türkiyeli" bir parti olarak 
DEP kuruldu. Bizler de 

yor. 
Kürt ulusal güçleri arasında başlayan 

ulusal işbirliği ve diyaloğ  sürecinin için-
de yeralmak ve bu süreci pekiştirmek 
amacıyla DEP'te yer aldık. Fakat, ne ya-
zık ki, çok geçmeden, DEP'te çoğunluğu 
oluşturan kesim, birlik ruhuna tümüyle 
ters yönelimler içerisine girmeye başladı. 
Benmerkezci, dargrupçu ve tasfiyeci 
yaklaşımlar sergilendi. Bu durum, biz da-
hil, DEP içindeki diğer çevrelerde ciddi 
rahatsızlıklara yolaçtı. Bu rahatsızlıklar, 
DEP'in 1994 Yerel Seçimleri'ni boykot 
etmesi ve çoğunluk kesiminin dıştalayıcı  
tutumlannın ileri boyutlara varmasıyla 
yeni bir boyut kazandı. Yeni süreç, 
DEP'in hakkında açılan kapatma davası  
ve yeni bir parti çalışmasının başlamasıy-
la farklı  bir renk aldı. Bu süreçte Ronahi 
ve Hewdem çevreleri yeni parti çalışma-
larına katılmazken; geriye kalan Kürt 
ulusal çevreleri, ortak bir protokol etra-
fında yeni parti çalışmalarını  sürdürdüler. 
Ve sonuçta, birbirlerinin siyasal varlık, 1 
hak ve kişiliklefine saygıyı  içeren bir 
protokolle HADEP kuruldu. Bizler de bu 
anlayışla HADEP'te yeraldık. Elbette ki 
bu süreçte yer ahşımızın temel nedeni, 
Kürt ulusal güçleri arasındaki birlik çalış-
malarının henüz sürüyor olmasıydı. HA-
DEP'te Demokratik Birlik Grubu adıyla 
çalıştık ve değişik düzeylerde görev ve 
sorumluluklar aldık. 

Açıktır ki, iki yılı  bulan bu HADEP 
sürecinde bizler de tüm alan ve birimler-
de gereken katılım, performans ve aktivi-
teyi sağlayamadık. Birçok arkadaşımız 
DEP sürecinde çoğunluk kesiminin sergi-
lediği sekter tutumları  ve bunların genel 
dargrupçu yalclaşımlarmı  gerekçe göste-
rerek çalışmalara katılmazken; küçümse-
nemeyecek bir kesim de , ne yazık ki, bu 
çjalitilWrııngerektirdiği fedalâilik'Ve Zor- 

' ' 'karşılayamaS,acağından yeterince 
aktif katılımda bulunmadı. Sonuçta, HA-
DEP'te göstermemiz gereken veri-
minl/3'ünü bile gösteremedik. Genel 
hantallık, nemelazımcılık, duyarsızlık, bu 
alanda da tüm yakıcılığıyla kendisini gö-
terdi. Elbette ki, sorun sadece bununla 
ifade edilemeyecek bir durum arz ediyor. 
Biz gereken aktiviteyi gösteremezken, ne 
yazık ki, HADEP'teki çoğunluk kesimi 
de, her fırsatta bizleri etkisizleştirme, si-
yasal kişiliğimizi tanımama ve bizleri 
tasfiye etme yönünde elinden geleni ardı-
na koymadı. DEP'te sergilenen tutumlar, 
daha üst boyutta HADEP'te de sürdürül-
dü. 

Bu süreç, özellikle 24 Aralık 1995 Se-
çimleri'nden sonra daha bir belirginleşti. 
24 Aralık Seçimleri'nde, beklenen dü-
zeyde olmasa da HADEP'in yakaladığı  
oy potansiyeli Kürdistan'da oluşan hava, 
devletin HADEP'e biraz daha yumuşak 
davranarak bazı  konularda muhatap al-
maya başlaması; HADEP'teki çoğunluk 
kesiminin, kendi dışındaki siyasal çevre-
lere karşı  tutumlannda gözle görülür bir 
değişikliğe yöneltti.. "Yeniden Yapılan-
ma" adı  altında PM üyeleri atamayla il 
başkanlıklarma gönderilirken, yerel dü-
zeylerde de adım adım diğer kesimlerin 
tasfiyesine gidildi. Ve en son HADEP 2. 
Olagan Kongresi öncesinde "Bundan 
sonra her HADEP'li kişi olarak sürece 
katılacak; hiç bir siyasal kesimle HADEP 
yeniden yapılanması  belirlenmeyecek, 
muhataplar kişisel düzeyde olacaktır" de-
nilerek; HADEP'in kuruluşunda HA-
DEP'i oluşturan kesimlerin mutabakatıy-
la belirlenen protokol hiçe sayıldı. HA-
DEP tek renkli, tek sesli bir yapıya dö-
nüşrütülmek istendi. 

Bu durum, elbette ki bizleri de sorunu 
yeniden değerlendirerek yeni bir politika 
belirlemeye yöneltti. HADEP 2. Olagan 
Kongresi öncesinde şu temel politikayı  
belirledik: Bu süreçten itibaren, HA-
DEP'te kalışımızı  devam ettirecek olan i-
ki temel nokta vardır: Birincisi, HADEP 
artık kendi Kürt kimliğini açıkça dile ge-
tirerek, Kürt kimlikli bir ulusal demokra-
tik parti olarak siyaset sahnesinde yer al-
malıdır. İkincisi de, HADEP'in çoğunluk 
kesimi, HADEP'te yer alan diğer kesim-
lerin siyasal kimliğini kabul etmeli ve ki-
şilikli bir ittifakla, HADEP yeniden orga-
nize edilmelidir. Yani HADEP, kendi 
içinde gerçek bir demokratik yapıya ka- 

vuşturulmalıdir. 
Evet bu iki temel durumun gerçekleş-

mesi halinde HADEP'teki varlığımızı  
sürdüreceğimizi ilgili kesimlere ilettik. 
Fakat ne yazık ki tüm çabalarımıza rağ-
men kongre gününe kadar da HADEP'in 
çoğunluk kesimi, bu doğrultuda adım at-
maya yanaşmadı. Bizleri siyasi kimliği-
mizle değil, tek tek kişiler olarak muha-
tap alma yolunu seçtiler. Bu tasfiyeci, 
dargrupçu ve anti-demokratik tutum kar-
şısunda HADEP'in "Türkiyeli Parti" 
kimliğinde ısrannı  da gözönünde bulun-
durarak, kongre günü HADEP'ten çekil-
me kararı  aldık. Ve bunu diğer kesimlere 
de açıkladık. HADEP'le olan siyasal ba-
ğımız, HADEP 2. Olağan Kongresi'nin 
yapıldığı  23 Haziran 1996 günü son bul-
muştur. Fakat, devletin, HADEP Kongre-
si sonrasında "bayrak indirme" olayını  
bahane ederek başlattığı  saldırıları  dikka-
te alarak fiilen HADEP'ten çekilmeyi 
belli bir dönem dondurduk. Bu tümüyle 
bizlerin devlete karşı  bir tutumu olarak 
ifade edilebilinir. Ve bundan sonraki dö-
nemde, HADEP yöneticilerinin mahke-
me sürecine bağlı  olarak, HADEP'le bi-
tirdiğimiz siyasi birlikteliğimizi fiili çe-
kilme temelinde, fiili bir kopuşla da bü-
tünleştireceğiz. Bu durum bizlerin daha 
önceleri de savunageldiğimiz ulusal kim-
likli bir açık Kürt Partisi için çalışmalar 
başlatmamıza engel değildir. Sizlerin 
bundan soraki tüm enerjisi ve siyasal yö-
nelimi bu anlayış  temelinde sürdüreceği-
miz, ulusal demokratik kimlikli legal bir 
Kürt Partisi oluşturma hareketini adım 
adım örmek olacaktır. 

Neden Ulusal Kimliklii Bir Legal 
Parti 

Kürt ulusal hareketinin kendi gerçek-
liği temelinde ve kendi kimliğiyle örgüt-
lenmesi.yeni,  bir olgu değildir. Kürtler le-
gal ya da illegal bir çok siyasal, demokra-
tik, kültürel, diplomatik vb. kurum yarat-
mışlardır. Elbette ki bu ayrı  bağımsız ör-
gütlenmelerin şekillenme ve bir güç ola-
rak kendilerini kabul ettirmeleri sanıldığı  
gibi kolay olammıştır. Bu süreç bir yan-
dan devletin, bir yandan Türkiye'deki 
Türk sol "sosyal -demokrat", dinci vb. 
oluşumlann, bir yandan da Kürtlerin 
kendi içindeki engellerle boğuşarak bu-
güne gelebilmiştir. Yani, bugün Kürtler 
ve onların siyasi parti ve ulusal kurumla-
rı  dünyü sahnesindeki yerlerini almışlar-
sa, bu uzun ve zorlu bir mücadelenin so-
nu olmuştur. 

Bir ulus olarak Kürtlerin, kendi ulusal 
özgürlükleri için, bağımsız örgütlenmele-
rini yaratmaları  hem meşru ve doğal bir 
hak, hem de bir gerekliliktir. Bir sosyal, 
etnik grup kendi örgütlülüğünü yaratma-
dan hak alma mücadelesinde başarıya u-
laşması  mümkün değildir. Yani örgütlü 
toplum, özgürlüğe en yakın toplumdur. 
İşte, Kürtler açısından da, bu gerçeklilik 
tüm açıklağıyla ortadadır. Kürtler de ya-
şamın her alanında örgütlenme, kendi ku-
rumlarını  yaratma ve kendi kendilerini 
yönetme haklarına sahiptirler. Ve bu hak 
zaten değişik boyutlarda uygulanagel-
mektedir. 

Gelinen aşamada devletin legal, açık 
çalışma alanlarını  Kürtlere kapatma 
Kürtleri illegaliteye itme politikası, ne 
yazık ki, değişik boyutlarda Kürt ulusal 
hareketi içinde yansımasını  bulmaktadır. 
Kürt ulusal güçleri ve aydınlannın kü-
çümsenecek bir kesimi de Kürtlerin ken-
di kimlikleriyle legal siyaset sahnesine 
çıkmalarına karşı  çıkmaktadırlar. Sorun 
15 - 20 milyonluk bir ulusun legal siya-
setteki temsili boyutunda!' çıkanlarak, 
genel bir "Türkiyeli" kimliği altında bir 
örgütlenme boyutuna indirgeniyor. El-
betteki Türkiye'deki demokratikleşme ve 
Kürt Sorunu birbiriyle iç içe geçmiştir. 
Hatta denilebilir ki, demokratikleşmenin 
anahtarı  Kürt Sorunudur. Bu sorun çö-
zümlenmeden, Türkiye'de demokratik-
leşme mümkün değildir. Ve bu sorun, çö-
zümünü farklı  ve özgün dinamikler üze-
rinde gelişerek bulacaktır. Kürt sorunu-
nun çözüm bileşenleri dinsizinden, sos-
yalistine; yoksulundan zenginine tüm 
Kürt ulusudur. Ve öbür örgütlerin tarzı  ile 
siyasal perspektifi de bu zeminden gelişe-
cektir. Yani Kürtlerin bir ulus olarak ör-
gütlenme temelleri ile, Türkiye'deki 
emekçi kitlelerin örgütlenme esasları  bir 
ulusun legal örgütlenme hakkının "milli-
yetçilik" "güçleri böler" "dar kalır" vb. 
gerekçelerle reddedilmesidir ve esas han-
dikap da bu düşüncenin bizzat Kürt aydın 
ve siyasetçileri tarafından savunulması-
dır. Bu sözkonusu çevreler, Kürtlere sa-
dece illegal düzlemde siyasal örgütlenme 
hakkı  tanımaktadırlar. İllegal iken "Kürt 
ve Kürdistan" ile başlayan siyasi olum-
şumlara doğru yönelirken; iş  legale gelin-
ce hemen ""Türkiyeli" kimliğine bürü- 

nülmektedir. Yıllarca legal alanda HEP, 
DEP, HADEP ya da başka legal siyasal 
oluşumlarda yöneticilik yapanlann; Tür-
kiye'deyken, "Türkiye Partisi", "ortak 
örgütlenme" vb. anlayışlan savunurken; 
yurtdışına çıkar çıkmaz, "Kürt ve Kürdis-
tan"dan başka ifade kullanmamaları, 
"Kürdistan Parlamentosu" başkan ya da 
yöneticisi olmaları, nasıl tanımlanabilir? 
Bu, ancak sözkonusu kesimlerin "Kürtle-
rin legalde kendi kimlikleriyle siyaset 
yapmaları  yanlıştır" anlayışına sahip ol-
dukları  sonucuna bizleri vardırabilir. 

Evet, bir yandan PYSK, PKK, PSK, 
PDK, PRK vb. Kürt illegal örgütlerinin 
meşruluğu ve 'gerekliliğini' savunmak, 
bir yandan da legal düzlemde Kürt kim-
likli partilerin kurulmasını  savunmamak, 
hatta karşı  çıkmak, her halde sadece 
Kürtlere özgü bir"kişilik" problemidir. 
Hele, legal düzlemde bir Kürt partisinin 
kuruluşuna "güçleri böler", "dar kafir" 
vb. gerekçelerle karşı  çıkan bir PKK'li ya 
da bir PSK'li ise "kişilik" problemi ne 
yazık ki daha derinlerdedir. Bu kesimle-
rin kendi varlık nedenlerini bile tartıştınr 
bir yaklaşım sözkonusudur. 

Bu anlayıştan hareketle, soruna baktı-
ğımızda legal siyasal düzlemde yer alan 
ve özünde potansiyel Kürt olan HADEP, 
DBP, KDP'nin kendilerini "Türkiye Par-
tisi" olarak ifade etmeleri,her şey bir ya-
na, Kürtlerin on yıllardır sürdürdükleri 
örgütlenme ve kurumlaşma mücadelele-
rinin hiç sayılması, bu birikimin heba 
edilmesi lanlamını  taşımaktadır. Eğer so-
run "Türkiye Partisi" ise, niye ÖDP, EP, 
YDH vb. partilerden ayrı  örgütleniyorsu-
nuz ki? 

Kürtlerin kendi kimlikleriyle legal si-
yaset sahnesinde yer almaları  ve bunu 
açıkça dile getirmeleri için geç bile kalın-
mıştır. Bugün legal alanda ulusal kimli-
ğimizi kişilikli bir şekilde savunmak için 
neyi bekliyoruz. 

Elbette ki, Kürt kimliğini açıkça dile 
getiren ve Kürt halkının ulusal demokra-
tik haklarını  savunan özgürlükçü, de-
mokratik, barışçıl bir ulusal partiye, dev-
let yöneticileri sıcak bakmayacaklardır. 
Ve hemen karşımıza Anayasa, partiler 
yasası, ceza yasası, Terörle mücadele ya- 

sası  vb. bilimum engellleri dikeceklerdir. 
Ve bu kanunları  sayesinde, Kürt halkının 
meşru örgütlenme hakkını, talebini boğ-
maya çalışacaklardır. Ama, tarih en iyi 
aynadır. Hiç bir yasa, hiç bir baskı, hiç bir 
terör ve katliam Kürt halkının meşru hak 
ve özgürlük mücadelesini durdurama-
mıştır. Kaldı  ki, devlet nezdinde "terö-
rist", "bölücü" vb. sıfatlarla itham edil-
mek ve bilimum cezalarla kapatılmak, 
cezaevlerine tıkılmak için "Kürtlerin ulu-
sal partisiyim" demeye de gerek yoktur. 
Nitekim daha önceleri kapatılan TBKP, 
SP, HEP, DEP, ÖZDEP, DDP- STP ve 
hakkında kapatılma davası  açılan EP hiç 
de kendillerini "Kürt Partisi" olarak ifade 
etmemişlerdir. Bu partilerin kapatılmala-
rı  için programlarında "Kürt Soru-
nu'ndan sözetmeleri yetmiştir. Yani, 
açıkçası  devletin Kürtlerle ilgili hiç bir 
nitelendirme ve çözüm öerisine taham-
mülü yoktur. Bu nedenle, Kürt Partisi bu 
alanda yeni bir adım olmakla birlikte, TC 
yasaları  açısından diğer patilerin maruz 
kaldıkları  uygulamalara yakın bir saldı-
rıyla karşılaşması  çok da kuraldışı  bir du-
rum olmayacaktır. Ama, açıktır ki devle-
ti, Türkiye ve dünya kamuoyu karşısında 
ciddi bir çıkmaza sürükleyecektir. 

Tüm Kürt ulusal güçlerini aydınları; 
işçisi, köylüsü, esnafı , işadamı, öğrencisi, 
kadını  ve genciyle 20 milyonluk Kürt 
nüfusunu, kendi kimliğiyle legal siyaset 
yapma hakkını  savunarak, bu doğrultuda 
atılan bu pratik adımı  destekleyip güçlen-
dirmeye çağıralım; kendi ulusal onuruna, 
yaşamın her alanında olduğu gibi, bu 
alanda da sahip çıkmaya çağırmallyız. İş-
te, Kürt kimlikli yeni bir açık parti böyle-
si bir talebe, ihtiyaca cevap verecektir; 
vermelidir. Peki, böylesi bir siyasal çıkış  
nasıl bir perspektife dayandınlmalıdır? 

Nasıl Bir Kürt Partisi 
Kürt halkının kendi kimliğiyle legal 

alanda açık bir siyasal örgütlülüğe kavuş-
turulması  ihtiyacı, aynı  zamanda, Kürt 
sorununun çözümünde önemli bir araç 
misyonunu da oynayacaktır. Bu nedenle 
de böylesi bir siyasal hareket, Kürt ulusu-
nun en geniş  kesimlerinin ortak talebini  

gündemleştiren ve yol açıcı  bir rol üstle-
nen bir hareket olmalıdır. Yani Kürt soru-
nu bağlamında kendisini dar bir çizgiye 
oturtmamalıdır. Her şeyden önce ulusal 
demokratik bir nitelikte olmalıdır. Kürt 
topulumunun en geniş  kesimlerini varo-
lan renk ve yönelimleriyle bağrında taşı-
malıdır ve temel sloganı  şu olmalıdır: 
"20 milyonluk Kürt halkı  kendisi için 
nasıl bir çözüm istiyor? Gerçekten de-
mokratik ve özgür bir ortamda bu soruyu 
bizzat Kürt halkına soralım." Evet, doğ-
rudan Kürt halkının iradesini ortaya çıka-
racak bir ortam ve çözüm yolunu gün-
demleştirmek bu legal siyasal oluşumun 
temel varlık nedeni olmalıdır. 

Kürt sorununun adil, demokratik ve 
siyasal cözümünü savunan ve bunun için 
de öncelikle kürt halkının gerçek iradesi-
nin ortaya çıkacağı  özgür ve eşit bir or-
tam için mücadele etmeye hazır herkesin 
partisi olarak, "Kürt Partisi" tüm sınıf ve 
katmanlardan Kürtleri kapsamalıdır. Hat-
ta bununla yetinmeyerek, Kürt sorunu-
nun çözümünü esas alan bir programı  be-
nimseyen ve öncelikle bu sorunun çözü-
mü için mücadele etmeyi kabul eden, 
Türk, Arap, Ermeni, Azeri, Asuri vd. tüm 
halklardan insanlar da bu partiye çekil-
melidirler. Yani bu parti, dar anlamıyla 
sadece Kürtlerden oluşan bir parti olma-
yacaktır. 

Dünya özgür uluslarının sahip olduk-
ları  haklara Kürtlerin de sahip olmaları  
istemi kadar doğal bir istem olamaz. Bu-
nun da gerçekleşmesinin yolu soruna iliş-
kin değişik çözüm önerilerinin özgürce 
tartışıldığı  bir ortamda Kürtlerin bunlar-
dan birini özgürce seçebilme koşullarına 
sahip olmasıdır. Azınlıkta kalanlann te-
mel hakları  gaspedilmediği sürece, orta-
ya çıkacak sonuçlara saygılı  olma baştan 
benimsenmesi gereken bir ortak payda 
olmalıdır. 

Ulusal demokratik nitelikli, böylesi 
bir Kürt Partisinin temel programatik he-
defi Kürt halkının gerçek iradesini ortaya 
çıkaraak özgür ve demokratik bir ortamın 
yaratılması  iken; bu hedefe ulaşmak için 
aynı  zamanda büyük önem taşıyan genel 
demokratik talepler için de mücadele 
edilmelidir. Bu partiyi HADEP DBP ve 

KDP den ayıran temel yönü de budur. 
Yani Kürt ulusal sorununun çözümünü e-
sas alarak; kısa ve uzun vadeli çözümler 
sunan bir parti olacaktır. 

Kürt partisi, temel amacıyla bağlantılı  
olarak, böylesi bir amacın gerçekleşme-
sinde büyük önemi olan güncel demokra-
tik talepler için de mücadele etmelidir. 
Öncelikli olarak kirli savaşın durdurul-
ması  başa alınmalıdır. Askeri operasyon-
lara, yerinde infazlara, "faili meçhul" ci-
nayetlere, köy ve mezralann yakılıp yı-
kılmasına veya boşaltılmasına, köylüle-
rin göçe zorlanmalanna son verilip şu 
güncel dönüşümlerin gerçekleştirilmesi 
için mücadele edilmelidir : 

-Kürt ulusal kimliğinin tanınarak, bu-
nun yasal ve pratik gereklerinin yerine 
getirilmesi. Ulusal hak ve özgürlüklerin 
anayasada yer alarak güvence altına alın-
ması. Şimdiye kadar gerçekleştirilen aksi 
uygulamaların tümden geçersiz kılınma-
sı. 

- Kürtçe radyo ve televizyon dahil ba-
sın-yayın, Kürtçe eğitim Öğretimin 
önündeki tüm yasal ve fiili engellerin 
kaldırılması. Anadille eğitim ve öğreti-
min devletin asıl görevi olarak benimsen-
mesi. 

- Bölge valiliği, özel ordu,özel tim, 
köy koruculuğu ve benzeri özgün kurum 
ve örgütlenmelerin kaldırılması , kontrge-
rillanın dağıtılması. 

- Siyasi tutukluların koşulsuz serbest 
bırakılması, yurt dışına politik nedenlerle 
gitmek zorunda kalan insanlarımızın öz-
gürce ülkeye dönmelerine olanak tanın-
ması . 

- Devletin yasal ve fiili engellemeleri 
nedeniyle çalışmalarını  illegal sürdürmek 
zorunda bırakılan Kürt, Türk ayrımsız 
bütün parti ve örgütlere açık çalışma ola-
naklarının sağlanması. Ulusal kimliğine 
bakılmaksızın isteyen herkesin parti, der-
nek, vakıf ve benzeri kurumları  oluştur-
ma hakkı  başta olmak üzere genel olarak 
düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önün-
deki tüm engellerin kaldırılması. 

- Yakılıp yıkılan 3000'i aşkın köy, 
mezra, kasaba gibi yerleşim alanlarının 
devlet tarafından tekrar inşa edilmesi. Bu 
konuda mağdur duruma düşen insanlara  

tazminat ödenerek, bunların eski yerleri-
ne özgürce dönebilmelerinin sağlanması . 

- Askeri çözümde ısrarın büyük tahri-
batlara neden olduğu ülkemizde, ekono-
mik yaşamı  yeniden canlandırmak için 
somut adımların atılması, yöresel kay-
nakların gerçekçi bir biçimde kullanılma-
sı  ve kesintisiz kalkınmaya yönelik plan-
ların hazırlanması. 

Açıktır ki, bu ve benzeri taleplerin 
gerçekleşmesiyle, hem özgür ve eşit bir 
ortam, hem de demokratik ve kalıcı  bir 
çözüm için bir yığın engel ortadan kal-
kacak ve yeni dönüşümler için mesafeler 
alınabilecektir. 

Kürt partisinin, yaşanan süreçte üst-
leneceği görev ve sorumlulukları  hakkıy-
la yerine getirebilmesi, herşeyden önce 
baştan itibaren atacağı  adımlara ve 
girişeceği yapılanmalara bağlıdır. Bu 
alanda hayli bir deneyim birikimi var ve 
gelişmeler daha titiz ve duyarlı  davran-
mayı  gerektiriyor. 

Bizler, kurulacak Kürt partisinin, şu 
veya bu parti veya gücün alternatifi veya 
izdüşümü olmaması  gerektiğine inanıy-
oruz. Katılımcıların bileşimi nasıl olursa 
olsun kurulacak parti, kendi tüzel 
kişiliğine sahip olmalı  ve bunun gerek-
lerini her alanda yerine getiren bir yapı  o-
larak biçimlenmelidir. Gelişmelerin 
peşinden sürüklenmek yerine, önüne 
koyduğu yakın ve uzun vadeli hedef ve 
talepler doğrultusunda ikircimsiz bir 
şekilde çalışmalarını  sürdürmelidir. 

Kürt partisi, Kürt sorununun bölgesel 
boyutu konusunda da duyarlı  olmalıdır. 
Ortadoğu'da adil ve kalıcı  bir barışın 
sağlanması  için çözümlenmesi gereken 
temel sorunlardan birisinin de Kürt 
sorunu olduğu, artık geniş  çevrelerce i-
fade edilmektedir. Nerede olurlarsa ol-
sunlar, Kürtlerin kendi ulusal ve demok-
ratik haklarına kavuşmaları  için verdik-
leri mücadeleyi, kendi konumunun bilin-
ciyle desteklemek, kurulacak Kürt par-
tisinin belli başlı  görevleri arasında ol-
malıdır. 

Kürt ulusal kimliğiyle çalışmalarını  
sürdürme, Türkiye'nin önündeki sorun-
lara kayıtsız kalma anlamına gelmiyor. 
Türkiye'deki her gelişmenin şu veya bu 
biçimde Kürtleri ve yaşadıkları  yöreyi et-
kilediği bilincinde olan bizler, kendi korı-
umumaza ve ulusal kimliğimize uygun o-
larak Türkiye'deki demokratikleşme ça-
balarına omuz vermeyi, günümüz koşul-
larında vazgeçilmez bir görev olarak 
değerlendiriyoruz. Bu, kurulacak Kürt 
partisi için de böyle olmalıdır. Köklü top-
lumsal dönüşüm ve demokratikleşme 
yanlısı  güçlerle karşılıklı  saygı  temelinde 
gelişecek işbirliklerinin gerekliliğine i-
nanan bizler, Türkiye'de demokratik hak 
ve özgürlükler için verilen mücadeleye 
büyük değer veriyoruz. 

Kürt partisi, dünyanın değişik ül-
kelerinde saldırganlığa, yayılmacılığa, 
gericiliğe, ırksal ve cinsel ayrımcılığa, in-
san yaşamını  tehdit eden çevre kir-
liliğine, halkların özgür iradesini hiçe 
sayan her türden baskı  ve zulme karşı  
barış, özgürlük ve demokrasi için verilen 
mücadeleleri desteklemeli; onlarla sıkı  
işbirliği ve dayanışma içinde olmalıdır. 

Sonuç Olarak 
Kürt ulusunun kaderine müdahale 

edecek; acılarını, dertlerini, özlemlerini 
açık bir şekilde dile getirecek; ve en 
önemlisi de diğer partilerin yaptıkları  
gibi kendi Kürt ulusal kimliğini gizleme 
geregi duymayacak yeni bir alternatifin 
ilk adımlarını  atan bizler, bizimle aynı  
düşünce ve duyguları  paylaşan tüm ar-
kadaşlarımızı  bizlerle birlikte bu çalış-
maya kan vermeye, bu işin sahibi olmaya 
çağırıyoruz. 

Elbetteki özgürlük mücadelesi salt bu 
çabamızla ölçülü değildir. Ve özgürlük 
hiç bir zaman tek bir mücadele araç ve 
alanıyla kazanılamamıştır. Ama, bir mü-
cadele alanını  diğerlerine alternatif gör-
meden; yaşamın her alanında mücadele 
gerekir anlayışıyla, bu siyasal hareketlen-
meyi başlatıyoruz. Bu hareketin başarıya 
ulaşması, daha kısa zamanda amacına u-
laşması  ve daha nitelikli bir yapıya 
kavuşması, bütün arkadaşlarımızın ger-
çekten de büyük bir özveri, fedakarlık ve 
aktiviteyle kendilerini bu sürecin iskeleti 
olarak görmeleriyle bağıntılıdır. 
Üzerimizdeki hantallığı, dağınıklığı, vur-
dumduymazlığı, politik umutsuzluğu bir 
tarafa bırakalım. Kürt halkının son 30 
yıllık mücadele birikiminin ana miras-
çılan olarak üzerimize düşen tarihsel 
görev ve sorumlulukları  layıkıyla yerine 
getirmek için silkelenelim.Siyasette ol-
mamız gereken yer burası  değildir. Bu 
işin ana akımı  bizlerin oluşturduğu 
geleneklerdir. 

Yaşamın her alanında olduğu gibi, le-
gal siyasette de yeniden bir diriliş  için, 
Dr. Şıvan'ların, Sait Elçi'lerin, Necmet-
tin Büyükkaya'lann, Hüseyin Şen'lerin, 
Vedat Aydınlann, Sofilerin, Zeki Adsız 
ve Urfan Alpaslan'ların, Hüseyin Aydın 
ve Kamer Özkan'lann, Kamışlı  şehitleri 
ve dündenbugüne bizlere bu mirası  
bırakan tüm şehitlerimizin, bizlere dev-
rettiği mücadele bayrağını  yeni bir ruhla 
dalgalandırmak, tüm Kürtlerin umudu 
olabilmek için hepimiz omuz omuza 
verelim; safları  sıklaştıralım. Haydi 
görev başına! 

B ir ulus olarak Kürtlerin, kendi ulusal özgürlükleri için, ba-
ğımsız örgütlenmelerini yaratmaları  hem meşru ve doğal 
bir hak, hem de bir gerekliliktir. Bir sosyal, etnik grup 

kendi örgütlülüğünü yaratmadan hak alma mücadelesinde başa-
rıya ulaşması  mümkün değildir. Yani örgütlü toplum, özgürlüğe 
en yakın toplumdur. İşte, Kürtler açısından da, bu gerçeklilik 
tüm açıklağıyla ortadadır. Kürtler de yaşamın her alanında ör-
gütlenme, kendi kurumlarını  yaratma ve kendi kendilerini yö-
netme haklarına sahiptirler. Ve bu hak zaten değişik boyutlarda 
uygulanagelmektedir. 



Dördüncü dünya savaşı  başladı  
6 Temmuz seçimleri sırasında Meksika'da gerçek bir 
politik deprem yaşandı. 70 yı ldan bu yana ilk defa Ku-
rumsal Devrimci Parti (PRI) parlementodaki mutlak 
çoğunluğunu, bir çok devletin kontrolünü ve böylece 
Meksiko belediyesini Sosyal-Demokrat M. Cuanhte- 

moc Cardenas, aynı  zamanda Demokratik Devrimci 
Parti (PRD) liderinin lehine kaybetti. Chiapas da Za-
patist Ulusal Kurtuluş  Ordusu seçimlerde taraftarları-
na hiç bir açık adres vermeyerek, Locandana orman-
larındaki Merkezi üssüne çekildi. Ve buradan kuman- 

dan yardımcısı  Marcos, Uluslararası  yeni durumun 
jeo stratejisine ilişkin enteresan analizini, "Le Monde 
Diplomatique" adlı  aylık gazeteye ulaştırılmış... Arka-
daşımız Mikail Polat da yazıyı  Le Monde Diplomati-
que' den Türkçeleştirilerek bize ulaştırdı . Dünyanın  

anakaralarındaki gelişmelerin ülkemizi ve üstünde ya-
şadığımız coğrafyayı  doğrudan ilgilendiriyor. Ezilen-
lerin ortak belleğinin oluşturulması  için üzerimize dü-
şeni yapmak amacıyla iki bölümden oluşan bu yazının 
ilk bölümünü yayınlıyoruz. Nşe ROJ 

araştı rma-inceleme 
29 Ağustos 4 Eylül 1997 

Zapatistaların komutan Yardımcısı  MARCOS, mücadelelerinin amacını  ve geldikleri aşamaları  anlattı... 

4 4 Savaş  devlet için hayati önemde 
bir eylem, yaşamın ve ölümün taş- 
mali veya varolmaya ya da yokol-

maya götüren yoldur. Bundan dola-
yıdır ki onu derinlemesine incelemek 
gerekir" 

SUNTSE, Savaş  Sanatı  
Neoliberalizm, bir dünya sistemi ola-

rak, toprakları  fethetmek için yeni bir 
savaştır. 3. dünya savaşmm ya da Soğuk 
Savaş'ın sonu hiç bir zaman dünyanın i-
ki kutupluluğa son verdiği ve kazananın 
hegomanyası  altmda istikrara kavuştuğu 
anlamına gelmez. Zira bir yenilen var 
(sosyalist kamp) Kazanan tespit etmek 
çor zor. ABD! Avnipa Birliği! Japonya! 
Ya da 3'ü birden! 

Kötülük imparatorluğunun yenilgisi 
yeni pazarlar açtı. Bu yeni pazarlan 
fetçhetmek yeni bir dünya savaşına, ya-
ni 4. dünya savaşma, neden oldu. 

Tüm ihtilaflar gibi bu da ulusal dev-
letleri kendi kimliklerini yeniden tarif 
etmeye zorluyor. Dünya düzeni Ameri-
ka, Afrika ve Büyük Deniz'i fetheden 
eski zamanlara döndü. Garip bir çağdaş-
laşmadır, geriletmek için ilerletiyor. XX. 
yy'm alaca karanhIclan daha çok bir 
kurgu bilim romanlanrun konusu gibi 
rasyonel geleceğin öncesi olan barbar 
asırlara benziyor. 

Geniş  topraklar, zenginlikler ve özel-
likle pek geniş  hazır işgücü yeni efendi-
lerini bekliyor. Dünya efendisinin fonk-
siyonu tek ama adayları  çok. Yeni savaş, 
kendisini "iyilik imparatorluluğun" bir 
parçası  sayanlar arasındadır. 

Eğer 3. dünya savaşı  kapitalizm ve 
sosyalizm arasında değişik alanlarda ve 
değişen kuvvet derecesi ile yürütülmüş  
ise; 4. dünya savaşı  büyük finans mer-
kezleri arasında dünya ölçeğinde ve ko-
kunç sabit bir kuvvet ile yürütülmekte-
dir. 

Yanlış  adlandırılan "Soğuk Savaş" en 
yüksek ısı  derecesine varmıştı: Yeraltı  
uluslararası  casusluk savaşından uzayda 
Ronald Reagan'ın meşhur "Yıldızlar Sa-
vaşına; Küba'daki Dorriuzlar Körfezinin 
kumlanndan Vitnam'daki Mikong delta-
sına; ölçüsüz nükleer silah. yanşından 
Latin Amerika'da vahşi askeri darbele: 
re; NATO ordularmm suçlu manevrala-
nndan CIA ajanlarmm Bolivyadaki akti-
vitelerine (ki orada Che Guevera katle-
dildi). 

3. Dünya Savaşı  "tam savaş"ın fay-
dalarmı  kazananlara göstermişti: Kapita-
lizm. Savaş  sonrası  gezegeni yeniden 
düzenlemeyi ön gören, ki ondan başlıca 
çatışmalı  elemanları  no man's Land 
(Doğudaki sistemin çökmesi) olarak 
önemli bir şekilde yoğunlaşması, bazı  
devletlerin güçlenmesi (ABD, AB ve 
JAPONYA), dünya ekonomi krizi ve ye-
ni bilgisayar devrimdir. 

Bilgisayarlar sayesinde fınanas pa-
zarlan kambiyo (değiştirme) salonlann-
dan, keyiflerine göre kanunların' ve 
öğütlerini dünyaya impoze ediyorlar. 
Burada "Küreselleşme" yanlızca onların 
totaliter mantıklarunn yaşamın tüm 
alanlarına yayılmasıdır. Daha dün eko-
nominin efendisi, ABD bundan böyle fi-
nans gücün dinamizmi, ticareti serbest 
mübadele, tarafından yönetilmekte ya da 
uzaktan yönetilmektedir. Bu mantık te-

, lekomünükasyonun gelişimi tarafından 
provoke edilen gözeneklilikten oluşarak 
sosyal hayaletin tüm faaliyetlerini dene-
tim altına almak içindir. Nihayetinde bu 
savaş  tamamı  ile tam bir dünya savaşı-
dır. 

Bu savaşın ilk kurbanlarından biri 
ulusal pazardır. Zırhlı  bir aracın içine sı-
kılan bir kurşun gibi, savaşı  başlatan 
neoliberalizm, seken kendi kurşun ile 
yaralanmıştır. Çağdaş  kapitalist devlet 
yönetiminin en temel bazlarından biri 
olan ulusal pazar, global finans ekono-
misinin top ateşi tarafından tasfiye edil-
mektedir. Yeni uluslararası  kapitalizm, 
ulusal kapitalizmleri kadük duruma sok-
makta, hatta kamu erkini zayıflıyarak aç 
bırakmaktadır. 

Darbe o kadar ulusal güçlü ki devlet-
lerkendi vatandaşlarının çıkarlarını  ko-
ruyabilecek gücü kendilerinde bulamı. 
yor. Soğuk Savaş'ın mirası  olan Yeni 
Dünya Düzeni güzel yüzü neoliberazil-
min infilaci neticesinde bin bir parçaya 
bölündü. Bir kaç dakika yetebilir büyük 
girişimlerin ve devletlerin yıkımı  için; 
bu durum proletarya devrimlerinin rüz-
galarından dolayı  değil, ama finans ka-
sırgasının şiddetinden dolayıdır. Oğul 
(neoliberalizm) babasını  (ulusal kapita-
lizm) boğuyor ve bu arada kapitalist 
ideolojinin yalanlannı  da birer birer yık-
ıyor. Yeni Dünya Düzeni'nde, ne de-
mokrasi ne özgürlük, ne eşitlik, ne de 
kardeşlik vardır. Dünya arenası  kaosun 
hüküm sürdüğü yeni bir savaş  alanına 
çevirdi. Soğuk Savaş 'ın sonlarına doğru 
kapitalizm korkunç bir askeri silah olan 
Nötron bombasını  yarattı. Bu silah bina-
lara zarar vermeden tüm canlıları  yok 
ediyor. Fakat yeni bir harika 4. dünya 
savaşı  vesilesiyle yaratıldı. Finanas 
bombası... 

Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan 
bombalardan farklı  olarak, yeni bomba 
yalnızca polisi (burada ulus) yıkmakla 
yetinmiyor-ve o alanda oturanlara terör, 
ölüm ve yoksulluğu empoze ediyor. Fa-
kat bu bomba hedefini küreselleşen eko-
nominin puzze (Kesilmiş  resmin parçala-
rını  birbirine uydurarak asıl biçimi yeni-
den oluşturma oyunu) içinde de tek bir 
parçaya dönüştürüyor. Bu infilakın so-
nuçları  yalnızca bir yığın dumanı  çıkan 
yı kıntı  ya dâ büilerce yakılınış  Ceset de-
ğil, aynı  zamanda, dünyanın yeni hi-
perpazarlarını  megalopollerine katılan 
bir makale ve işgücünün yeniden biçim-
leneceği yeni uluslararası  işpazanna 
dönüştürüyor. 

Avrupa Birliği kendi teni ile 4. dünya 
savaşı 'mn etkilerini yaşıyor. Küreselleş-
me, asırlarca düşman olan rakip devlet-
ler arasındaki sınırları  sildi ve onları  bir-
birlerine yakınlaştırmak için politik bir-
liğe mecbur etti. Ulusal devletlerden 
Avrupa Federasyonu'na giden yol yıkın-
tılar ve enkazlardan Avrupa uygarlığınıiı  
yıkımına kadar kaldmmlarla döşenmiş-
tir. Megapollar gezegenimizde yeniden 
oluşuyorlar. Ticari kaynaşma alanları  
tercihli alanlar üzerine oluşturuluyor, 
Kuzey Amerika'da. Kuzey Amerika 
Serbest Mübadele Antlaşması  (ALE-
NA), Kanada, ABD ve Meksika arasın-
da yapılması  eski bir fetih rüyasından 
geliyor. "Amerika Amerikalılanndır!" 

Megapoller ulusların yerine mi geçi-
yor? Hayır ya da daha doğrusu tam ola-
rak değil. Megapoller onlara yeni fonk-, 
siyonlar, yeni sınırlar ve yeni perspektif-
ler atfediyor. Tüm ülekeler, neoliberel 
mega şirketlerin birer eyaleti haline dö-
nüşmüştür. Ki bir yandan yıkımı, ıssız-
laşmayı, diğer yandan bölge ve ulusları  
yeniden kurmayı  ve yeniden örgütleme-
yi üretiyor. 

Eğer nükleer bombalar caydırıcı, teh-
dit edici ve zorlaycı  bir karaktere 3. 
Dünya Savaşı  sırasında sahip ise, finan- 

sın hiper bombalar', 4. Dünya Savaşı  sı-
rasında başka bir karaktere sahiptir. Bu 
bombalar yeni olanlara (Devletlere, 
uluslara) saldırmaya ve onların maddi 
hakimiyetlerinin temeline yıkmaya ve 
onları  niteliksel ıssızlaştırma ortamına 
itmeye yeni ekonomiye uygun olmayan 
herkesi (örneğin yerlileri dıştalı-
yor).dışlaınaya. Fakat aynı  zamanda fi-
nans merkezleri devlet ve ulusları  yeni-
den oluşturmaya ve onları  yeni mantığa 
göre yeniden örgütlemeyi de beraberin-
de getirmektedir. Bu yeni mantık ekono-
minin sosyal niteliği üzerinde hakimiye-
ti ile kendisini ifade ediyor. 

Yerli halklar dünyası  bu stratejinin 
bir çok örneğini göstermektedir: M. İan 
Chambers, (Uluslararası  Çalışma Örgü-
tünün (OIT) Orta Amerika Bürosu'nun 
müdürü) yapmış  olduğu açıklamada di-
yor ki: "Dünya yerli nüfusu (300 milyon 
insan) gezegenimizin %60'lık doğal 
kaynalclaruun bulunduğu alanlarda otur-
maktadır." O halde, onların topraklarını  
elde etmek için bir çok çatışma yarat-
mak tuhaf değildir. Doğal kaynakların 
(petrol ve maden) ,ve turizmin sömürül- 

mesi Amerika'daki yerlilerin bölgesini 
tehdit eden endüstrinin iki esas koludur-
lar.(1) Bundan sonra da çevre kirlenme-
si, beyaz kadın ticareti ve uyuşturucu 
gelmektedir. 

Bu yeni savaşta Devlet ve ulusun 
motoru olan politikanın yeri yoktur. po-
litika yalnızca ekonominin yönlendiril-
mesine hizmet ediyor. Ve politikacılar 
ise yalnızca şirketleri yönetiyorlar. Dün-
yanın yeni efendileri artık direk olarak 
işlerini yönetmiyorlar. Ulusal hükümet-
ler işleri kendi hesaplarına yönetmekle 
yükümlüdürler. Yeni dtiZen, dünyayı  tek 
bir pazar içinde birleştirmiştir. Devletler, 
hükümet tarzı  müdürlerle şirketler ha-
line gelmiş  ve bölgesel ittifaklar politik 
federasyondan daha,  çok ticari entogras-
yona benziyorlar. 

Neoliberalizmin yarattığı  birlik, yal-
nızca ekonomiktir. Gezegenin devsel hi-
per pazarı  içinde özgürce gezen insan- 

lardeğil, metalarchr. 
Bu küreselleşme aynı  zamanda bera-

berinde bir genel düşünüş  modelini de 
yayıyor. American Nay Of Life (Ameri-
kan yaşam tarzı) İkinci Dünya Savaşı  sı-
rasında Amerikan ordularını  Avrupa' da, 
sonra Vietnam'da yakın geçmişte Kör-
fez'de takip etmişti. Şimdi ise bilgisa-
yarlar kanalıyla tüm gezegene yayıl-
maktadır. Sözkonusu olan bu durum 
devlet ve ulusların maddi temellerini ve 
aynı  zamada tarihsel ve kültürel yıkımı-
nı  da beraberinde getirmektedir. 

Ulusların yarattığı  tüm kültürler 
Amerikan yerlilerinin soylu geçmişi, 
Avrupa'nın parlak uygarlığı, asla halkla-
rının akılcı  tarihleri, büyük deniz ve Af-
rikalıların babadan kalma zenginlikle-
ri..., Amerikan yaşam tarzı  tarafından 
tahrip edilmektedir. Ve böylece neolibe-
ralizm uluslararası  ve ulusal gruplara yı-
kımı  dayatmakta tek bir model içinde 
eritmeye çalışmaktadır. O halde neolibe-
ralizmin insanlığa karşı  yürüttüğü en 
kötü ve en barbar bir dünya savaşıdır 
sözkonusu olan... İşte biz böylece bir 
puzzleyle karşı  karşıyayız... Bu puzzle- 

yi yeniden oluşturmak, bugünkü dünya-
yı  kavramak için bir çok parça eksiktir. 
Biz en azından yedi parçayı  yeniden bu-
luyoruz ve umut ediyoruz ki, bu çelişki-
ler insaniğı  yok etmesinler. Dünya topu-
zunu yeniden oluşturmak için bu yedi 
parça ile resimliyerek, boyayarak, yeni-
den keserek birini diğerinin yanına ko-
ymaya teşebbüs ediyoruz. 

Bu parçalarm birincisi; zenginlik ve 
yoksulluğun dünya topluluğunun iki 
kutbu arasındaki çifte yoğunlaşmasına, 
İkincisi; dünyanın tümden sömürüsüne; 
Üçüncüsü; insanlığın hiç bir şeyi olma-
ya bir kesimin kâbusuna; Dördüncüsü 
iktidar ve suç arasmdaki çirkef ilişkiyi; 
Beşincisi devlet terörün; Altmcısı, me-
ga politikanın gizemine; Yedincisi in-
sanlığın neoliberalizme karşı  yürüttüğü 
direnişin çeşitli biçimlerine ilişkindir. 

Zenginliğin globalleşmesi ve 
yoksuluğun dağılımı  

Bir parasal şekil çizerken birinci şe-
kil oluşuyor 

İnsanlık tarihinde bir çok model dün-
ya düzenin markası  için saçmalığı  öne-
rerek kavgaya tutuşmuştur. Madalyalan 
takılması  sırasında neoliberalizm ayrıca-
lıklı  bir yer almış  olacak... Neoliberaliz-
min zenginliğin paylaşılması  anlayışı  
çifte saçmalığı  içerir: Zenginliğin bir 
kaç kişide toplanması  ve ihtiyaçlarm 
milyorlarca insanda... Adaletsizlik ve 
eşitsizlik şimdiki dünyanın ayırt edici 
özellikleridir. Bugün dünyada 5 milyon 
insan konfor içinde yaşarken, 4.5 milyar 
insan açlık çilesini çekiyor. Zenginler 
milyar dolarlan sayesinde azınlıkla= 
ayrıcalıklı  duruma getiriyorlar. Dünya 
zenginlerinden 358 kişinin (yani milyar 
dolar sahibi) serveti yaklaşık olarak 
dünya fakirleri olan 2,6 milyar insanın 
yıllık gelirlerinden daha fazladır. 

Uluslararası  büyük şirketlerin güçlen-
mesi büyük ulusların gelişimi anlamına 
gelmiyor. Bilakis bu dev şirketler zen-
ginleştikçe zengin denilen ülkelerde fa-
kirlikte artıyor. Zengin ve yoksullar ara-
sındaki fark konkunçtur. Güçten düş-
mekten uzak sosyal eşitsizlikler her gün 
gittikçe derinleşiyor. 

Sizin bu çizdiğiniz parasal sembol 
dünya ekonomik iktidannın işaretini 
temsil ediyor. Şimdi ona doların yeşil 
rengini verin. Onun iç bulandırıcı  koku- 

sunu görmezlikten gelin. Bu gübre ve 
çirkef kokunun kaynağı  kandır. 

Sömürünün globalleşmesi 
Bir üçgen çizilirken ikinci ş kil olu-

şuyor. 
Neoliberallerin yalanlarından biri; 

şirketlerin ekonomik randımanlan zen-
ginlikleri ve iş  alanlarının iyi bir payla-
şımını  beraberinde getirdiği demele-
rindedir. Bu doğru değildir. Bu durum 
bir halin yetkilerinin artması  aynı  ölçü-
de kullarınm yttkilerini geliştirmediği 
ortadadır. (Daha doğrusu tersi durum 
söz konusudur) Finans sermayenin mut-
lak hakimiyeti, zenginliklerinin paylaşı-
mını  iyileştiremiyor ve yeni iş  alanlarını  
yaşatamıyor. Yoksulluk işsizlik ve geçi-
cilik onun yapısal sonuçlandır. 

1960 ve 1970 yıllanndaki fakirlerin 
sayısı  (Dünya Bankasına göre günde bir 
dolardan az bir paraya sahip olarak ta-
nımlanan) yaklaşık olarak 200 milyon 
insandı. 1990'lı  yılların başında bu sayı  
iki milyar bulmuştu. Daha fazla yoksul 
insanlar yoksullaştı. Daha az zengin in-
san zenginleşti. Puzzlemizin birinci par-
çasının dersleri bunlardır. Bu saçma so-
nucu elde etmek için, kapitalist sistem 
metalann üretimini, dolaşımını  ve tüke-
timini modernize ediyor. Yeni teknolojik 
devrim (bilgisayar) ve yeni politik 
(Devlet ve ulusun enkazlan üstünde 
yükselen Megapollar) devrim yeni bir 
sosyal devrimi üretiyor. Ve ondan sosyal 
güçleri ve işgücünü yeniden örgütlüyor. 

Dünyanın ekonomik olarak aktif 
(PEA) nüfusu 1960'larda 1,38 milyar 
iken 1990'da 2,37 milyara ulaştı. Daha 
çok çalışabilecek insanlar olmasına rağ-
men, Yeni Dünya Düzeni onları  belirli 
alanlar içine sıkıştırarak ve onların 
fonksiyonlarma (ya da işsiz ve geçici iş-
çiler gibi fonksiyonsuzluğa) düzen ver-
mektedir. Aktiviteye göre işe alınan 
dünya nüfusu 
(PMEA ) Son yirmi yıl içinde radikal 
olarak değişime uğradı. Tarım ve balık- 
çilık 19ğ0'da 
%'12.-y-  düştü, manifaldür %25'ten 
%22'ye fakat ticaret, ulaşım, bankacılık 
ve hizmet sektörü %42'den %50'lelere 
kadar tırmandı. 

Gelişmekte olan ülkeler de söz konu-
su alanlarda 1970'te %40 iken 1990'ra 
%57'lere fırladı. Tarım ve balıkçılıkta 
%30dan %15'e düştü.(2) 

Daha fazla işçiler yüksek üretim 
alanlarına doğru yönlendirilmektedir. 
Böylece sistem tam bir megapatrori gibi 
hareket etmekte ve onun için dünya pa-
zarı  "modern' bir şekilde yönetilen biri-
cik iş  yeridir. 

Fakat neoliberalizmin "modernliği", 
ütopik "rasyonal"dan daha çok yeni do-
ğan kapitalist mezbahaya benzemekte-
dir. Zira kapitalist üretim daha çok ço-
cuk işine başvurmaktadır. Dünyada 1,15 
milyar çocuktan en azından 100 milyo-
nu sokaklarda kalıyor ve 200 milyonu 
çalşıyor. Öngörülere göre bu sayı  
2000'li yıllarda 400 milyona ulaşacaktır. 
Yalnızca Asya'da 146 milyon çcuk ma-
nifaktür de çalışıyor. Kuzey'de ise yüz-
binlerce çocuk, aile gelirini tamamla-
mak ve yaşıyabilmek için çalışmaktadır. 
Aynı  zamanda bir çok çocuğu eğlence 
endüstrişinde kullanmaktadır; Birleşmiş  
Milletlere göre, her yıl bir milyon çocuk 
seks ticaretinin ortamına itilmektedir. 

Dünyada milyonlarca işsiz ve geçici 
işlerde çalışan işçiler pek de yakın gele-
cekte kayıp olacak bir realite 
Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma Örgü-
tü'ne (OCDE) mensup olan ülkelerde iş-
sizlik oranı  1966'da %3,8 iken 1990'da 
%6,3'e ulaştı; Avrupa'da %2,2'den 
%6,4'e ulaştı. Küreselleşen pazar küçük 
ve orta dereceli işyerlerini yıkıma uğrat-
maktadır. Bunlar mahali ve bölgesel pa-
zarlann ortadan kalması  ile birlikte sa-
vunma mekanizmaların' kayb- ederek 
uluslararası  devlerin rekabetine dayana-
mıyorlar. Böylece milyonlarca işçi ken-
disini işsizlik ortamında buluyor. Neoli-
beralizmin saçmall'ğı, yeni iş 'alanlarnu 
yaratma, üretimi artırmaktan uzak ve 
onu yıkma götürüyor. Birleşmiş  Millet-
ler "iş  alanı  yaratmayan kalkınma"dan 
bahsetmektedir. 

Fakat kâbus burada durmuyor. Işçiler 
geçici şartları  kabul etmek mecburiye-
tindedir. Büyük bir istikrarsızlık, uzun 
işgünü saatleri ve düşük ücretler. İşte 
bunlar, küreselleşmenin ve servis sektö-
ründe görülen patlamanın sonuçlandır. 

Tüm bunlar özel bir artık üretti. İn-
sanlar bir fazlalık durumuna gelmiştir. 
Onlar Yeni Dünya Düzeni'ne yaramı-
yorlar. Çünkü onlar artık üretmiyor, tü-
ketmiyor ve bankalardan borç alamıyor-
lar. Kısacası  insanlar çöpe atılır durum-
dadırlar. 

Hergün finans pazarları  kanunlarını  
devletlere ve devlet gruplarına empoze 
etmektedirler. Onlar insanları  yeniden 
dağınyor ve sonuçta yine insanların faz-
la olduğunu tespit ediyorlar. İşte Yeni  

Dünya Düzeni, üçgene benzeyen öyle 
bir şekil ki, dünya sömürü- sün piramiti-
ni temsil etmektedir. 

Göçmenlik ve başıboşluk kâbusu 
Üçüncü şekil bir daire oluşturmak-

tadır. 
Daha önce 3. Dünya Savaşı 'nın so-

nunun varlığından söz etmiştik. Zapt 
edilmesi gereken yeni alanların (eski 
Sosyalist Ükeler) ve yeniden zapt edil-
mesi gereken başka alanlardan.. Ondan, 
pazann üçlü stratejisipden; bölgesel sa-
vaşlar ve iç çatışmalar şekilleniyor, ser-
mayenin ütopik birikimi amacına doğru 
ilerlerken ve büyük işçi kitleleri 
harekete geçiyor. Sonuç: dünyada mil-
yonlarca göçmeni kapsayan büyük bir 
çark... 

Soğuk savaşı  kazananlann vaadlerine 
göre sınırsız bir dünya' da yabancılar 
ırkçı  baskılara maruz kalmakta, işsiz 
dolaşmakta, kültürel kimliklerini 
kaybetmekte, polis baskılarına hedef ol-
makta, açlık ile karşı  karşıya gelmekte, 
eğer onlar hapishanelere atılmaz ya da 
öldürmeseler... 
Göçmenlik kâbusu, sebebi ne olursa ol-
sun gün geçtikçe artamay devam ediyor. 
Birleşmiş  Milletler İlticacılar Yüksek 
Komiserliği'ne göre, göçmen sayısı  
1975'te 2 milyon iken 1995'te 27 mil-
yonu astığı  yönündedir. 

Neoliberalizmin göçmenlik politikası  
göçü engelemekten ziyade iş  pazarını  
destabilize etmeyi hedeflemektedir. 4. 
Dünya Savaşı  yıkım, ıssızlaştırma, ye- 

örgütleme 
e»IF,HyoRItcY insanın 

yer değiştirmesine neden olmaktadır. Bu 
insanların gidiş  istikametleri başıboşluk-
tur. Kâbuslan omuzlannda ve ni-
hayetinde bir işe sahip olan emekçiler 
için tehdit, patronu unutunnak için 
doğal bir korkuluk ve ırkçılık için bir 
bahane teşkil etmektedir. 

Finansın küreselleşmesi ve suçun 
genelleşmesi 

Dördüncü şekil bir dik dörtgen teş-
kil etmektedir. 

Eğer siz suç işleme dünyasını, ölüm 
sonrası  ve karanlığın eş  anlamlısı  olarak 
düşünüyorsanız, yanıhyorsunuz. Soğuk 
Savaş  denilen dönemde organize suç 
saygı  değer bir imaj kazanmıştı. 

Yalnızca modern bir şirket gibi 
işletilmekle yetinlemedi, aynı  zamanda, 
devlet ve milletlerin politik ve 
ekonomik sistemlerinin içine kadar de-
rin bir yer edindi. 

4. Dünya Savaşı 'nın başlaması  ile 
birlikte organize suç kendi faaliyetlerini 
globalleştirdi. Beş  kıtanın suç örgütleri 
"küresel kooperasiyon espri"siyle işbir-
liği yaparak yeni pazarlan zapt etmeye 
katıldılar. Bu suç örgütleri legal işlere y-
atırım yapmakla, yalnızca kara parayı  
aklamayı  değil, aynı  zamanda illegal iş-
lerini yürütmek için sermaye elde et-
mektedirler; tercih ettikleri iş  alanları: 
lüks konutlar, eğlence, basın-yayın ve 
bankalar... 

Ali Baba ve Kırk bankacı  yeniden 
ticari bankaları  kirli paraları  legal 
faaliyetleri için kullanmaktadırlar. Bir-
leşmiş  Milletler'in bir raporuna göre; 
"Suç Sendikasının gelişimi, borçlu ül-
kelerin uluslararası  para fonunda yardım 
almak için zor ile kabul ettikleri yapısal 
ayarlama programları  kolaştırdı." (3) 

Organize suç; Mal Sandığı  Cennet-
leri'ne daha çok güvenmektedir. Yak-
laşık olarak 55 tane vardır. Bunlardın 
biri CAİMAN adalarında bulunmak-
tadır. Bankacılık merkezi olarak beşinci 
sırayı  almakta, bu alanda oturan insan-
lardan daha çok banka ve kayıt merkez-
lerine sahiptir. Ayrıca bu Mal Sandığı ' 
Cennetleri, kirli parayı  aklamakta, ver-
gilerden fcaçmmak için şemsiye görevini 
de görmektedirler. Bu kuruluşlar aynı  
zamanda hükümetler, iş  adamları  ve 
mafia babalarının kontak yerleridirler. 

Dikdörtgen aynanın içinde legalite ve 
illegalite etkilerini değiş-tokuş  etmek-
tedirler. Aynanın hangi tarafından suçlu 
görünüyor? Hangi taraftan o, onu takip 
edi- yor? 
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Erkek Şiddetli ve kadın iikimlerine ~mi!" 
Bugünlerde Avrupa gibi bir 

yerde biz göçmen kadm-
lar olarak, kadınlara uygula-
nan şiddet, tecavüz ve ölüm 
oranının daha çok artmaya 
başladığını  görüyoruz. Irkçı  ve 
cinsiyetçi ayrımcılığı  yaratan 
bireylerini, kişiliklerini ve te-
meldeki eylemlerini kanunlar 
ve töreler destekliyor. Tarih 
boyunca sistemli ve toplumun 
tüm hücrelerine işleyen cins 
ayrımcılığı  hukuktan, gelenek 
ve göreneklere kadar kadınla-
rın tüm yaşamına girmiştir. 
Kadınlar bunun bedelini haka-
rete uğrayarak, aşağılanarak, 
dövülerek, öldürülerek en ağır 
biçimde hayatlanyla ödüyor-
lar. Bu cinayetlerin öbür adı  
da cins ayrımcılığı  ve sahip-
lenme duygulandır. 

* 19 Ağustos '96... "Sani-
ye..." 11 yıllık, başından beri 
sürdüremediği, baskı  altında 
yaşadığı  evliliği bitirmek iste-
mesi yüzünden kocası  tarafın-
dan boğularak öldürüldü. Bu 
gibi kadın ölümlerine ve böyle 
erkek şiddetine karşı  hep ses-
siz kalın& Sonuç: İnsan öl-
dürmenin bedeli 3-5 yıl belki 
de daha az bir cezayla yargı-
lanmak. Bu da yasalar içinde 
evlilik kurumunun erkeğin ka-
dına sahiplenme ve öldürme 
hakkını  böyle cezalarla des-
teklemesi demektir. 

* "K..." , Kocası  ve koca-
sının yakınları  tarafından üç 
gün boyunca sandalyeye bağ-
'anıp işkence edildi, aç buakl-
dı, kaburga kemikleri kırıldı. 
Kocası  tarafından sürekli ha-
karete uğrayıp, hapis hayatı  
yaşayan ve zorla ülkesine geri 
gönderilmek istenen K...'nin 
çoçuklan kaçırıldı. Sözde dev-
rimci olan ve örgütlerde yera-
lan kocası, Hamburglu kadın-
lar tarafından teşhir edildi. 
Kadınlara yönelik her türlü 
şiddeti ve onları  hiçe sayan 
değer yargılannm karşısında 
teşhir etmeye devam edeceğiz. 

* "S..." eşinin uyguladığı  
şiddetten dolayı  kadınevlerin-
de yaşıyordu. Eşlerinden ba-
ğımsız oturma hakkını  engel-
leyen yabancılar yasasının ırk-
çı  19. maddesinin esiri olan 

S... oturum almak için kocası-
na dönmek zorunda kaldı. Bir 
müddet sonra kocası  tarafın-
dan bıçaklandı. Oturum alana 
kadar da bıçaldanmaya devam 
edecek. Sistemin ve yasaların 
maalesef çarpık yönlerinin er-
kek hakimiyetinin lehine ça-
lıştığının açık ifadesidir. 19. 
madde değişikliğe uğramadığı  
sürece göçmen kadınlar her an 
ülkelerine geri gönderilmekle, 
baskıyla, şiddetle karşılaşa-
caklar. 

Erkek egemen ideoloji ve 
geri gelenek ve görenekler ta-
rih sahnesinden silinmedikçe: 
Nice Saniye'ler öldürtile-
cek...Nice "K..."ler şiddete ve 
hakarete uğrayacak...Nici 
"S..."ler bıçaldanacak. Kadın-
lar kendilerine ait olmayan ya-
şamlarını  sürdürmeye devam 
edecekler. 

Onun için tüm kadınlara 
sesleniyorum... 

- Susmayın..! Unutmayın ki 
yaşamınız, beyniniz, vücudu-
nuz, herşeyiniz size aittir. 

- Erkek egemen ideoloji ve 
bunun yanında olan toplumu 
yargılayalım. 

- Cinsiyetçi ve insanları  suç 
işlemeye iten törelere ve yasa-
lara karşı  olalım. 

- Hiç bir gerekçe başka bir 
insanın yaşamına son verme 
hakkı  vermez. 

- Hepimiz insan olarak 
doğduk sonradan kadın ve er-
kek haline sokulduk. 

- Kadınlar sizin mahnız de-
ğil, namusunuz asla değil, her-
kes kendi bedeninden ve yap-
tıklarından sorumludur. 

Hamburg kadınevlerinde 
yaşayan bir kadın... Z. K. 

--711111111111111111~~~1111f-- 

Egemenlik 
Kurmanın 
Değişmez 

Aracı: 
şiddet 

Şeme PELG 

Ş
iddet insanl ı k tarihiyle yaşıttı r denirse fazla 
abartı l ı  bir belirleme yapı lmamış  olur sanı-
rı m. 

uşkusuz bu yaşı tl ı k, yaln ı zca insan insana 
ilişkilerle sı n ı rl ı  olmayı p insan doğa ilişkilerini 
de içeren bir niteliğe sahip. Hayvanlara karşı  
uygulan ı ndan baş layı p, diğer insan toplulukları -
na karşı  uygulanan ve onlara kendini kabulettir-
menin tek ilişki biçimi, şiddet olmuştur. 

Anlaşı lacağı  gibi, olgunun kendisine rengini 
veren, öteki olması  duygusudur. İ nsan, kendisini 
çevreleyen doğadaki yaratı kları  kendisinin de 
içinde yer aldığı  bir bütünün parçası  olarak gör-
mediğinden, kendisinden olmayana, kendisine 
benzemeyenlere karşı  bir tepki vermek doğal 
hakkı  olarak görülmüş. Dahası , bu, yaşam ı n ı n 
ayrı lmaz bir parçası  olarak uygulamış. Binyı lları  
kapsayan bu uygulama, sonuçta bir bellek, in-
sanlığı n ortak değer olarak şiddet içselleştirilmiş. 

Şiddetin arka plan ı nda ilkelliğin getirdiği çö-
zümsüzlüğün payı  belirleyicidir kuşkusuz. Gel-
gelelim işin özü salt bununla sı n ı rl ı  değil. Alış-
kanl ı klarla sürdürülen basit, bir o denli de çö-
zümsüz ve renksiz yaşamı  yitirme korkusunun 
payı  var. Egemen olarak 'rahatı n ı ' sürdürdüğü 
ve çı karları n ı n toplumsal geleneklerle garanti al-
tı na al ı ndığı  durumunu yitirme kaygısı  var... Var 
da var... 

Bugünkü gelişmelere ve yaşanan olaylara 
baktığı m ı zda, böyle olduğu daha net bir biçim-
de görülüyor. Sayfam ızı n yan sütunları nda yer 
alan olay -ki bu, evreni bir deve olarak al ı rsak, o 
devede bir kı l değil, tüy olarak değerlendirilebi-
lecek bir olayd ı r- bunun en açı k kan ı tıdı r. Kan ı t 
olabilecek olaylar dünyan ı n diğer coğrafyaları n-
da da sayı lamayacak kadar çok. Afganistanda 
iktidarı  ele geçiren Talibanları n ilk uygulaması  
kadı nları  çalışmaktan al ı koyması ... Cezayir'de 
FIS'in sözde devlete karşı  yürüttüğü mücadelede 
kad ı nları  hedef alması ... 

Öz olarak söylemek gerekirse; ilkel temelde 
bireysel tavı r al ış la biçimlenen şiddet olgusu-
nun, bir toplumsal formasyon olan dinle, kapi-
talizrn ve faşizmle özdeşleşmesi, kendini orada 
toplumsal bir güç olarak zorla benimsetmesi 
arası nda fark yok. İ nsanl ı k tarihine kaba bir göz 
atı ldığı nda, 'öteki' olarak algı lanana karşı, Yahu-
diliğin, H ı ristiyanlığı n, İ slamiyetin uygulamala-._ 
rı yla, Hitler'in Yahudilere karşı  uyguladığı  terör 
arası nda -zaman, mekan ve uygulama biçimleri 
dışı nda-hiç bir fark yoktur. Elbette her erkeğin 
kad ı na karşı  uyguladığı  şiddetle de farkı  yok... 

Halide Mesudi,'Cezayir'de Kad ı n Olmak' ki-
tabı nda, "FIS'in ideolojisinde hiç bir teman ı n ka-
d ı nları n tuttuğu kadar geniş  bir yer tutmadığı n ı  
bilmek gerekir. Kadı nları n bu ideolojide tuttuk-
ları  ağı rl ı kl ı  yer, çok sı k ya da çok kolaycı  bir 
benzetme olarak kullanmamak koşuluyla, Yahu-
diler'in Hitlerci retorikte tuttuğu yere benzetile-
bilir" belirlemesini yapmış. Oldukça isabetli bir 
belirleme. Kad ı na karşı  şiddet uygulayanları  bu 
çerçevede değerlendirdiğimizde olay daha bir 
anlaşı l ı r olacak. FIS'in tavrı, binlerce yı ll ı k top-
lumsal gelenek ve göreneğin her bir bireyde ya-
rattığı  şiddet olgusunun toplamıdı r. 

Bu fasit dairenin kı rı lması  kad ı nlara düşü-
yor. Bunun yolu, kendilerine karşı  uygulanacak 
hiç bir haksı zlığa sessiz kalmayı p, onu toplum-
sal bir haksı zlığa dönüştürmedir. Yani haksı zl ı k-
lari deşifre etme, kad ı n dayanışması n ı  yaratma 
çalışmaları d ı r. Unutulmamal ı  ki, acı yı  yaşayan-
lar acı ları n ı  dile getirme ad ı mlar ı  atmad ı kça, 
acı ya karşı  olduğunu söyleyenler bile, acı  çektir-
menin öznesi olmakla yüzyüzedirler. Ve acı ya 
son verecek olanlar, acı  çekenlerin kendileridir. 
Onlar ad ı m atmad ı kça, toplumsal ko-numlan 
gereği avantajl ı  olanlar, ad ı m atmaya pek de 
niyetli olmayacaklard ı r. 

94P( 
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Eğitim ve dayak 
ilişkisi 
Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi Adli 
Tıp Anabilim Dalı  Başkanı  Prof. Dr. Serpil 
Salaçin, değişik kültürlerde yapılan çalış-
malarm, kadudara şiddet uygulanmasının, 
hemen her kültürde var olduğunu ortaya 
koyduğunu bildirdi. 
Salaçin, "psikonevroz" tanısı  almış  96 ka-
dın hasta üzerindeki araştırmanın, aile içi 
şiddetin bir eğitim sorunu olduğu yolundaki 
görüşleri doğrulamadığım söyledi. 
Araştırmada bu kadınların yüzde 25. 45' 
inip lise mezunu olduğunun anlaşıldığını  
kaydeden Prof. Dr. Salaçin, eşine dayak at-
mak gibi çeşitli şekillerde şiddet uygulayan 
kocalarm ise yüzde 38.18'nin lise mezunu 
olduğu kaydedildi. 
Salaçin elde edilen bulgular' göz önüne ala-
rak Kadının ve erkeğin eğitim düzeyi, sos-
yal statüsü, ekonomik koşullarına bağımlı  
olmaksızın kadının ev içinde şiddete uğra-
dığı  kamsmda oldukları  belirtildi. 

GAP' m değişen çehresi kadın cephesinde 
de yenilikleri hedefliyor. Kadını  yaşama 
tüm gücüyle sokacak, onu hem üretimin 
hem de anlamı  ve araçları  değişmeye yüz 
tutan tüketimin bir parçası  yapmak için pro-
jeler hazırlanıyor. 
Yeni eylem planı  GAP kadmlannı  yalnızca 
eğitim, beceri gibi sosyal çalışmalarla, gelir 
getiren artırıcı  çalışmalara yönlendirerek 
kadınları  sosyal ve ekonomik olarak özgün-
leştirecek projeler saptanmış. Bunun için de 
kadın örgütlerinin yönlendirici rol oynama-
lan isteniyor. 

GAP ve kadın 

Avrupa, kısırlaştırma operasyonuyla çal-
kalanıyor. Isveç ve İsviçre'de bir dönem 
zekâ özürlülerin ve 'saf ırktan olmayanların 
kısırlaştırıldığının ortaya çıkmasıyla patlak 
veren skandal Belçika'yı  ve Finlandiya'yı  
da sarstı. Nazi döneminde rağbet gören 
uygulamalar, 'modem Avrupa'da kadınlara 
uygulanmaya devam ediyor. 

Avrupa'da kusursuz 
nesil merakı  

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupada da 
kadınlara yönelik şiddet yaşanıyordu kuşkusuz. 
Gelgelelim toplumsal belleğimizin önemli bir ki-
lometre taşı  niteliğindeki "kol kırılır yen içinde 
kalır" yaklaşımı, bu şiddetin gün ışığına çıkma-
sını  engelliyordu. Yanılmıyorsam ilk kez -ya da 
ilklerden bir kez- olarak, haksızlıklara maruz 
kalan bir kadın, ya da kadın olma bilincini yaka-
lamaya başlamış  biri, kadınların bu tür şiddetle- 

da egmenliğin hukuku 
Şiddetin erkek yüzü ya 

re karşı  seslerini kendi toplumlarının gerici yü-
züne karşı  haykırma gereği duydu. Bunun sonu-
cu olarak kaleme aldığı  bir bildiriyi bize ulaştır-
dı. Bildiriyi gönderen arkadaş  ismini açık yaz-
mamış. Bunun gerekçesini de isminin açık yayın-
lanmasının kadının hayatını  tehlikeye atması  di-
yebileceğimiz bir biçimde açıklamış  ve isimsiz 
yayınlanmasının ayıbım, 'solcu' Kürt erkekleri-
nin hanesine yazılması  gerektiğinin altını  çizmiş. 

Is"dşe ROJ gazetesinin ve Kadın sayfası  çalı-
şanlarının notu: Bu ayıba ortak olmadığı= için 
bildirinin içerik ve niteliğine dokunmadan oldu-
ğu gibi yayınhyoruz. Işin teorik boyutuyla, 
pratik boyutunun bağlantısının kolay kolay ku-
rulmadığı  durumları  yakaladığımız inancıyla, 
yazıyla bildiriyi ilginç bir görüntü oluşturacağı  
aynı  başlık altında bütünleştirdik. 

se s̀t "KAdININ kARNINdAN SipAyi, SIRTINdAN SOpAyi 

5414f‘  Eksik ETMEVECEksiN." (biR TÜRk özdEyişi) 
<1. "KAdININ iyisi EVdEN iki kEz çı kAR. tild 

kOCA EVİNE qidERkEN, ikiNCİSİ  MEZARA qidERkEN." 

(ARAP ATAsözii) 
<IP "Şk gR E. Çi jiNE Çİ  M'ER E." (Küm-  ATAsözü) 

Şem'e XWEND 

P 
aradoks gi-
bi görüne-
cek ama 

Avrupa'da yaşa- 
yan Kürt kadını- 
nın durumu; 
memlekette, hatta 
Istanbul'un "ça- 
dır mahallele-
ri"nde yaşayan 
Kürt kadınların-
kinden de daha 
kötü. En kaba ta-
rifiyle; Kürt top-
lumu da erkek 
egemen bir top-
lum ama, bu ege-
menliği her top-
lum kendi kollek-
tif hafıza mirasına 
göre "benimse-
miştir." 

T
oplumun 
her iki cin-
sinin kendi 

cinsel kollektif 
hafızasının gücü 
oranında da patri-
arkalizm şiddet 
derecesi değişik 
olmuştur. Yunan 
erkek mitolojisi-
nin korkulu rüyası  
`amzonlann' ya-
şadığı  bölgelerden 
biri olan memle-
ketimizin kadınla-
rının nenelerinden 
devraldıkları  mi-

, ras hangi „Yunan 
veya Arap kadı-
nınkinden daha 
yüklü olmuştu?.. 

Bu nedenle er-
kek peygamberi-
mizin Zerdüşt ve-
ya Muhammed'e 
rağmen, Kürt ka-
dınları  son yıllara 
kadar bir takım 
"imtiyazlara" sa-
hip idiler ve Kürt  

erkekleri, "erkek 
egemen toplu-
mun" bütün ni-
metlerinden ya-
rarlanamıyorlardı. 
Kürt toplumu 
kendi içinde bir 
konsensüs yarat-
mıştı. Evlendiğin-
de gelenek olduğu 
üzere (gelinin ke-
merini ailesinden 
bir erkek bağlar); 
kocanın herhangi 
bir sınır aşımında 
kadının arkası  
vardır. (ailesi, köy 
halkı, vb. vb.) 

Savaşlar, köy -
şehir boşaltmalan 
birçok konuda ol-
duğu gibi, bu ko-
nuda da iç kon-
sensüsü bozdu. 
Her kötü durumda 
en zayıf olanlar, 
en çok zarar gö-
rürler. Kadınlar; 
çocuk ve ihtiyar-
lardan bile daha 
çok "zayıf' adde-
dildiklerinden, en 
fazla zarar kadın-
ların hanesine ya-
zıldı.. Kürt erkek-
leri kadmlalrm bu 
"zaafmdan" ya-
rarlanmaktan im-
tina etmedi... 

Kürt toplumu-
nun iç dengesi bo-
zı.14r  .pozulmaz 

-erkek'-olmanın bü-
tün nimetlerinden 
yararlanmaya 
kalktı. Ayrıca Av-
rupa'ya açılımla 
birlikte, Kürt er-
keği ceza madde-
lerindeki evrensel 
cinsiyetçi yasaları  
öğrendi. Bu yasa-
lara göre; bir ka-
dın kocasını  öldü- 

nine, suç "önce-
ren tasarlanmış" 
eylem kategorisi-
ne girip ağır bir 
mahkumiyet ile 
cezalandırılırken; 
erkeğinki, "'cin-
net halinde kendi-
ni bilmez bir ey-
lem" adedilerek 
en fazlasından 3 
yıl mahkumiyet 
ile "ödüllendirdi-
yordu." Bu yeni 
bilgi ile güçlenen 
bir çok Kürt erke-
ği, özellikle okur-
yazar ve siyasi 
olanlar, "kaba 
güç" kullanımını  
rutin bir sevgi 
gösterisi haline 
getirmekle kalmı-
yor her fırsatta; 
"ne olacak senin 
için 3 yıl hapis ya-
tarım. 

Bura hapisha-
nelerinde işkence 
de yok" diyerek 
kadınlara gözdağı  
veriyorlar. (Bu 
tehditler maalesef 
şimdiye kadar on-
larca kadının ha-
yatına mal olan 
gerçek eylemlere 
dönüştü. Hepsin-
de eğer "deli" ra-
poru almamışlarsa 
en fazla 3 yıl ceza 
ile yetinildi. Sade-
ce Hamburg' da 
Kürt Kadın Plat-
formu'nun kararlı  
direniş  ve müca-
delesi sonunda bu 
ceza 5 yıla çıkarıl-
dı.) 

Kendisine "al-
ternatif sosyalis-
tim" diyen Kürt 
örgütlerinin üst 
kademelerinde bi-
le bu türden bir- 
çok ERKEK' e 
rastlamak müm-
kün. 1 milyonu  

aşkın bir Kürt po-
tansiyeli içinde ta-
ze kan bulmakta 
güçlük çekme 
hastalığına duçar 
olan bu erkek ör-
gütlerinde; kadın-
ların sesi son de-
rece cılız kalmak-
ta veya son Ham-
burg olayında ol-
duğu gibi, bu ka-
dınlara tehditler 
yağmaktad ı r. 
Hem de karısını  
karyolaya bağla-
yıp işkence eden 
bir erkek'e tavır 
alındığı  için. Çün-
kü bu erkek bir 
"sol" örgütün 
"saygıdeğer" bir 
kadrosu. Öyleyse 
"karısına hem iş-
kence eder- öldü-
rür, hem de se-
ver." 

Bundan başka-
lanna ne? Bu baş-
kaları  "bir kadının 
dövülmesi hatta 
öldürülmesi" gibi 
basit ve sıradan 
bir icraatı  memle-
keti "kurtaracak" 
kocaman bir örgü-
te karşı  propagan-
da aracı  haline ge-
tirerek örgüt düş-
manlığı  yapan ha-
inlerdir. öyleyse 
mutlaka cezalan-
dırılmalıdırlar... 

Oysa her Kürt 
çok iyi bilir ki; 
sömürgeciler bizi 
darmadağm etme-
seydi; bu tip 
adamlar, Zer-
düşt'ün örgütün-
den bilhe olsaydı-
lar, ya "eşek su-
dan gelene kadar" 
dövülürlerdi ya da 
en hafif cezayla 
gereken yapılırdı. 

Eadın `rıdian 
Eısa...Kısa...K1 a. 

TARIHTE. KAPIN....TAKIH ı  E. rE. KAPIN 

Kısa bir toplumsal ve tarihsel bakış  - 3 

O
ğullar, çok karıhğin meydana gel-
mesinin nedenlerinden biriydi. Bir 
erkek, birinci kansmdan oğlu ol-

maymca, ikinci kez evlenebilirdi. Eğer 
ikincide de olmazsa, üçüncü kez evlenirdi. 
Yunanlı  eski şairlerden birisi şöyle demiş-
tir: 'Evlenmek mecburi bir belada ve bu 
bela olmadan da oğlan denen kaleye yara-
mayız'..." 

Oğlan çocukların durumu böyle iken, 
anneler günde binbir defa oğlanın, kız kar-
deşleri önünde ona kurban olur ve onun 
nazım çekmek zorunda kalırdı. Çok kanlık 
da kadına birçok problem getirdi. Kocala-
nn kardarma farklı  gözle bakması, birçok 
kadının hayatına son vermesine sebep ol-
du. Eski Çinliler, çoğu zaman bütün kızla-
nm aynı  adamla, aynı  anda evlendirirdi. 
Kız kardeşler birbirlerinin rakibi olurdu. 
Kolera, tifo ve daha birçok hastalık çocuk-
ları  toplu bir şekilde mezarlara götürürdü. 
Irak'ta, bu yüzyılın 20'i yıllarına kadar do-
ğan her bin çocuktan, 290'nı  öldü. Bu sa-
yıya baktığımızda, kadınların çok doğur-
ma ihtiyacı  olduğunu görürüz. Çocukların 
erken ve çok sayıda ölmeleri, kadınlara iki 
yönden zorluk çıkardı. Birincisi, erkekle-
rin çok sayıda kadınlar evlenmeleri, ikinci-
si de çok sayıda çocuk doğurma zorunlulu-
ğu. Romahlar'm yasalarına göre, evlenme 
yaşı  on ikiydi. Ama kızların o yaşa kadar 
kalmaları  nadir bir şeydi. Hindistan'da 
kızlar sekiz yaşında gelin olurdu. 

Burada, Romalı  bir kadının destarurı-
darı  bahsedeceğim. Bu kadının şöhreti, ta-
rih sayfalarına geçti. Adı  Komelya'dır. 
Milat'tan 200 yıl önce yaşadı. Büyük ve 
yetkili bir Romalı 'mn kızıydı. Komelya, 
zekası  ve kültürüyle ün yaptı. Kocası  ölün-
ce, Mısır padişahı  onu istedi. Ama birçok 
ısrara, rağmen onunla evlenmedi Komel-
ya. Vefalı  bir anne olarak, tüm vaktini ço-
cuklarına ayırdı. 

Konunun esasına gelelim: Romalı  şair 
Şişron şöyle der: Komelya, kocasını  topra-
ğa verdiğinde çok gençti. 12 çocuğu vardı. 
Hiç şüphe yok ki, tüm Romalı  kadınlar, 
Komelya gibi gerçek annelik şerefine sa-
hip olmadı. Toplum baskısı  ve zulmü, ço-
cuğu yanlışlar tuzağına düşürdü. Yaşı  
50'yi geçen Roma padişahı  Klodyos çok 
küçük yaşta olan Misaline ile evlendi. Mi-
salim, eğer korkusu olmasaydı, kocasının 
büyük köşkünün bahçesinde çocuklarla 
oynamak isterdi. Çok geçmeden, Misalina 
başka bir oyuna kapıldı. Siliyos adında ya-
kışıklı  bir gence aşık oldu. Genç Misalina, 
kalbini daha birçok kimseye açmıştı. On-
dan sonra kimse Misalina'yı  görmedi, ha-
yatına son verdi. 

Erkekler, ayrılma hakkına sahip olma-
larının dışında, bir daha evlenme hakkına 
sahipti. Ama bu hak, kadudara verilmedi. 
Kocası  ölen bir kadın, çok nadir olarak bir 
daha evlenebilirdi. Hindistan'da öyle kabi-
leler var ki, kocaları  öldüğünde kadınlar  

kendini yakmak zorundaydı. Daha yüzyıl 
önce, Hindistan'da iki emir, aynı  günde 
ölüm. Birisinin 17, diğerinin 13 karısı  var-
dır. Bu 30 kadından 29'u, kocaları  ile be-
raber yakıhr. 30'uncu kadın, gebe olduğu 
için yakıhnaz. Onun yakılması, çocuk 
doğduktan sonraki güne bırakılır. Doğan 
çocuk, anne südinden mahrum edilir. 

Kadınlar, hep erkeklerin ve toplum ya-
salarının kurbanları  oldu. Binlerce yoksul 
ve güzel kız, zenginlerin ve toprak sahip-
lerinin servetlerini daha da arttırmak için 
kullanıldı. Aynca birçok padişah ve emir 
kızı, babalarının çıkarları  yüzünden vatan-
lanndan ve dildaşlarmdan uzaklaşmak zo-
runda kaldı. Binlerce kız, daha beşiktey-
ken, dünyadan haberleri olmadan ve irade-
leri dışında sözlendi. Kadınlar, bu zulüm-
lere karşı  koymak ve kendilerini korun-
mak için, çeşitli cambazhk ve nazlanma 
hilelerine başvurdu. Gerçeğinin yanısıra, 
yalancı  gözyaşlan döktü. Bunların hepsi 
leke olarak kaldı. Çünkü birçok defa ka-
dından, yılan diye sözedildi. Kadınlar, va-
kitlerini diğer dünya için ayırca oldu. Bel-
ki, Allah kadınlara yardım eder de öbür 
dünyada mutlu olurlardı. Ortaçağ  Avrupa-
sı 'nda binlerce güzel kız, beyaz elbise gi-
yerek kendini din -ve kiliseye verdi. Ama 
onlar da insandı  ve bazen dayanamayarak 
kilise kanunlarının dışına çıktılar. Hatta 
kendilerini içkiye verdiler. Daha da öteye 
gittiler. Kilisenin eski belgeleri, oradaki  

kadınların yaşamlanyla ilgili örneklerle 
doludur. Papa'mn kendisi, Agata Kilise-
si'nin tüm bölgeyi kirlettiğini söylerdi. 
1300 yılında Papa 8. Bonifisi, bu davranış-
lar için, bir kilisedeki kadınların, papanın 
temsilcisi önünde yemin ederek, ölünceye 
kadar eğlenceye ve gönül isteklerine karşı  
koymaya karar verdiklerini yazar. Bu kili-
sedekiler, günde yedi saat ibadet edip, üç 
saat Incil okumak zorundaydı. Kilise, ger-
çekte kadın için bir şey yapmadı. Kilise, 
Allah'ın işlerine kanşabilseydi, kadınları  
öbür dünyanın haklarından da mahrum 
ederdi. Kilise, İsa'nın annesi Meryem ka-
dın olmasaydı, kadınlar için bir sürü prob-
lem daha çıkarırdı. Çünkü kiliseye göre 
kadın, Havva'dan beri suçludur. Adem, 
Havva'nm isteği sonucu, cennetin elması-
ru yemişti. Bu bahaneyle kilise, adamları-
nı, evlenmemeleri için teşvik etti. 

Kadınlar, zorla erkeklerin kölesi yapıl-
dı. Erkek, sertlik ve zulüm demek oldu. 
Karısına ve çocuklarına az önem veren, 
daha fazla erkek sayılırdı. Böyle yapma-
yan, diğer erkek arkadaşları  tarafından kü-
çük görülürdü. Bunun üzerine, erkekler 
evlerinde kalamıyor ve kadınlarını  evlere 
hapsedip, kendileri erkek arkadaşlarını  
görmek, evin sıkıntısını  üzerinden atmak 
için dışarı  çıkıyordu. Bu durum çayhane, 
gazino ve barlann meydana gelmesine se-
bep oldu. Kadına, çarşıya gitmekten başka 
bir şey kalmadı. Ama o da bunda kusur et- 

medi. Günde üç kere, bir baş  soğan almak 
için çarşıya gitseydi, hiçbir sı kıntı  duy-
mazdı. Hazır elbise atmayıp, terzide elbise 
diktirmek isterdi. Çünkü prova ve terzi işi 
için, birkaç kere dışarıya çıkma fırsatını  
bulabilirdi. Bu nedenle, ayakkabıcılarm ve 
terzilerin olduğu çarşılar, hep kalabalık 
olurdu. Kadınlar haınammın da erkekler 
hamamından daha sıcak ve gürültülü ol-
ması, boşuna değildi. Hiç şüphe yok ki ka-
dınlar erkeklerden daha fazla konuşur ve 
hamam gibi yerler de olmasay&dertlerini 
konuşacak yer bulamazlardı. 

Erkekler, içinde para olan işleri hep 
kendileri yaptı. Ama paralı  olmayan işler, 
mesela çocuğa bakmak hep kadınların işi 
oldu. Paralı  işleri, kadınlara ait olsa da er-
kekler yapardı. Eski Roma'nın büyük şe-
hirlerinde iş  gücü çok olduğu için, erkek-
ler mecburi olarak temizlik, elbise yıkama, 
kadın elbiseleri diline, gül ve güzel koku 
veren maddeleri satma işini yapardı. 

Tarihçiler, milyonlarca Çinli kızın göl, 
nehir ve denizlerde boğulduğunu veya do-
muzlara yem edildiğini belirdi-. Hayatta 
kalma şansına sahip Olanların da çok zayıf 
ve kötü durumda kaldıkları  bilinir. 

Yaşhlık ve çirkinlik, kadınlara başka 
bir bela açtı. Kadınlar, erkeklerin gözünde 
hep güzel ve genç görünmek için çaba har-
cadı. Onun için bütün güçleriyle, yüzlerin-
deki çizgileri gidermek için uğraştılar. Ka-
dınlar, makyaj yapma ve esans kullanma- 

ya başladı. Kadınları  bunlardan hiçbir gü-
cün vazgeçirtmeyeceği söylenir. Kadınlar, 
yaşlannı  küçük göstermek için, yalana 
başvurur. Kadının güzelliğe olan tutkusu, 
onu azap ve acı  çekmeye kadar götürdü. 
Bir Çin padişahı  2600 yıl önce, küçük 
ayaklı  kadınları  beğenirdi. Bu nedenle de 
bütün Çinli anneler, çocuklarının ayaklan-
nı  küçük tutmak için, demir kalıplara sok-
mak gibi çeşitli yollara başvurdu. Bu za-
vallılar, ayaldaruu küçük tutmak için, 10-
12-  yıl eziyet çekerdi. 1911 yılında hükü-
met, bu çirkin adeti yasaklamak için bir 
özel yasa çıkardı, ama ondan sonra da top-
lumun bu adetten vazgeçmesi için belli bir 
süreye daha ihtiyaç duyuldu. 

Binlerce yıldan beri, güzel kızların çir-
kin ve başıboş  erkeklerle evlenmeleri, top-
lumun günlük yaşamıyla karıştı. Ama 
genç ve yakışıklı  bir erkeğin, çirkin ve asık 
suratlı  bir kızla evlenmesi, çok ender görü-
lür. 

Hatta böyle durumlar olsa da kız çok 
zengin birisidir ve erkek kızın mirasına 
göz dikmiştir. Ünlü Fransız hikayecisi 
Balzac (1799-1850), bu gibi erkeklerin hi-
kayelerini yazdı. 

Tarih boyunca bütün toplum içi deği-
şiklikler, az veya çok kadının hayatını  etki-
ledi, ama hiçbirisi kapitalizm kadar kadını  
etkilemedi. 
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Prof. Dr. Maruf XAZNEDAR 

Helbest&I Feqy 
Teyran (1563-1643) 
Lirik û Epikin 

Helbesten helbestvane nav-
dar e Kurd Feqye Teyran dikin 
du pışkan: 

1-Lirik: Parçen helbesten 
viedarıl, &idari û civaki (1) 

2- Epik: groken helbesti, he-
ta niha pene ep'ikan Feqye Tey-
ran me destxistiye yen weki: Şex 
Şenah, Zembil Firoş, Dimdim, 
Hespe Reş  Bersista Abid. Di ve 
gotare de em lî ser "Zembil Fi-
moş" a vi radiwestin. 

Zembil fıroş  tene veki berhe-
meke edebiya folklari te te naski-
rin, teke we yekser gellek hatine 
belavkirin di &leke diroke de 
(2). Ji sedsalla 19. an ve hinek ji 
aliye rojhilatnase Lurani ve hatin 
berhevkirin . Le çiroka helvesti 
weki yadgareke edelû ya kilasild 
hatiye nivisandin. Gergi ji nave-
rasta sedsala 19. an ve hinek 
destnivis ketin namexana û gişti 
Petrsburg (Lehıngrad) e. Le li 
dawiya sala 50 an û destpeke 
60'an ya ve Sedsale pehate zanîn  
û li sale 1983 temaniya teksten 
ve çiroke bi zmane kurdi û Rusi 
kete desten xwendevanan. 

Hinek ji Kurdnasen Ewropa, 
bi taybeti Jaklin Museyilyen kar-
gere zanistgeha Rojhelatnasi n 
Leningerad ku balavkara çiroka 
zembilfiroşe, ve berheme bi bil-
yereki taybeti dizane. Li ser we 
baweriya ve ku eger di gel berhe-
men din ango Mem û Zin, Şex 
Sena û Leyla û Mecnun hevber 
binin. Ji aliye naveroke ve, ev 
weki yekemin berhema bajeri 
(saristani, berewejeya sund û di-
vate'n çandiniye ye) di kurdi de 
xwe dide Aya kirin (3) 

Be guman, peyda bûna mirni-
şanen serbixwe û niv-serbixwe-
yiyen Kurd Ii sedsala panzde û 
bûye sedema we ku bajar çe bibe 

pisesazi di nav bajaran de pey-
da hibe (4). ev jiyana nû reng di 
edeba' de yedi de û ne weki tene 
çinen serdest bin bi qaremane 
dahenana edebi, çinen bindest ji 
pişikdari feda kîriye. 

Egi~ çiroU du kesin 
û her du ji bajarine. 

Nivişka naveroka çiroka hel-
besti ya niviski ya Zembilfiroşe 

hemû teksten folklori yen we 
vi tede kiriye: 

"Xattin ya xanim jineld gene 
yekcar ciwanbû. Jina mireki 

kurdi ye dewlemend, di nav qele 
koşk û sera da dijiya. Rojek ji 

rojan mereveke Zembilifiroş., 
hejar û zehmetkeş  bi peş  koşke û 
hewşe were derhaz dibe. Çave 
xatûne pe dikeve û yekser hez je 
dike. Mere we li mal nebû, hemû 
gir û felan bi kar tim ji bo ku 
Zembilfıroş  biçe lî nav male. Xa- 
tûn mezin di gel dide û 
soz peymanan cilde ku hemû tiş-
tan ji bo Mke û çî dixwaze ye bi-
de, eger dest di gel xatûne tekel 
bike, Zembilfiroş  hemû daxwa-
zen xatûne red dike. Li wi hejar 
tawanbariye baştire. Ji paşa' j'i na-
çar dibe dawa ji xatûne bike ku 
re bide ji bo ew biçe serbaniye 
deste xwe bişo û nimeje bike. Lî 
we dere, ji xude daxwaz dike ku 
ji ve meynete rizgar Mke û bi te-
ma dibe xwe ji serbaniye ve da-
veje xware. Le xude daxwaza wi 
qebul dike û cebrail j'i bo wi dişi-
ne û Zembiifiroş  datine lî ser 
baske xwe ji koşke tine xware. 
Zembilfiroş  we roje bi dest betal 
vedigere mala xwe. Her çiyas pi-
reka wi ji tendûr vexistina weki 
hemû rojan bo emadeldrina nan 
û xwarine. Le we roje qet tiştek 
tune bû. We evare jina einare 
wan ji bo agiri te û Sina Zembil-
firoş  qapaqa tendure radike ii di-
bine tendûr tiji bilye ji nan û 
xwarina behişte..." 

Egiden bingehi yen ve çiroke 
du kesin. Her du ji bajedne. Ya 
yekeminfina mire kurd daniştiya 
koşk û seraye ye. Ye clûyemin ji, 
meriveld pişeseziye o hejare şa-
ristaniye ye ku bi dest zembil 

ser we dijî. Diyare di ci-
vaten qunda de jine Kurd ji ve 
yeke deıre ku deste xwe di gel ke-
seld din de tekel bike ji bili merg 
xwe. Hez û daxazen jine mir kir-
yareki saristaniye ye. 

Her çiqas ve çiroka yekek ji 
şroken resen yen wejeya kurdi 
ye. Le, naveroka ve çiroke di 
"Hezar û yek şey" ji diroka folk-
lor? ya Kurdi û çîroken folldori 
yen milleten cinar hatine wergir-
tin. Dî hingehi da ji weki aşkere-
ye çiroken pirtılka "Hezar û yek  

şev" bi gişti ji folklora netewi ya 
netewen rojhelat hatine wergir-
tin. 

Zembilfiroş, hemû ji 
240 rezen helbest 62 
beyt pek hatiye. 

Ji aliye din ve naveroka bilind 
ya afirandina folklori ji hemû ne-
teweyeke dibe serokani ji bo afi-
randina teksten di yen folklori. Ji 
ber ve yeke gellek teks dikevin 
nav hevdu. Ne weki tene eva bel-
ki dibe sedema we ku helbestvan 
nivisevan ilhame je wergirin 
gellek berhemen nû je dirust bi-
kin (6). Ev çiroka berhema k'eye? 

Di pirteılcxana gişti ya lening-
rad da se teksten destnivisyen 
Zembilfiroş  hene, kenbirin lî se-
dasala 18'an hative nivisine (7). 
Hemil ji 240 rezen helbest (62 
beyt) pek hatiye. 

Aleksander Jaba lî ser we ba-
weriye ye ku ev berhameya Mel-
laye Bate ye (1670-1750). Le li 
ser kan û berhemen Bate radi-
weste û nave Zembilfıroşe nayi-
ne zmen. Zanayen din ji biri A. 
Jaba hemû besa Bate (Ekin. Le 
Zembilfiroş  weki berheme wi ni-
şan nadin. 

Ewe ve "nih'iniye jî bo me der-
dixe hole helbesten zembiifiroşe 
bi xwe ne. Eger em di navbera 
zembiifiroş  û helbesten û 
mewlidnama Bate de berawirde- 
ke dibinin ji aliye zmanve 
awayeki cuda heye. Zembiifiroş  
zedetir li ser zman û şewe xelke 
Kurd diçe. 

Ji ber ve yeke ji berhemen 
mellaye Bate naçe. Le ji bili ve ji 
Zembîlfıroş  ji aliye teknfid ve ye 
wi helbestvanlye ku Şex Sen'an 
daneye. Disan em (Binin di du 
beyte dajiye ye destnivina hej-
mara 26, 27, 36 da dibeje: 

`Mim û nave nihini 
3r" Feqe Teyrane. 

" Ey Mirn H e .xweş  deftere" (9) 
Diyare "Mim û He" ji nasnav 

yan ji nave nihini ye Feqe Teyra- 
ne. Ji van belgana ji di nav 
xelke kurdistana bakur de "Zem-
bilfiroş" bi berheme Feqe Teyran 
te naskirin. 

Di gel zembilfiroşe , Feqye 
Teyran (10) 

Ev kira' Zembile ku vedere da 
armanca meye weki fişteki pe-
\N/1st pewendi bi gel kana bajer 
heye, bi taybeti di rojhelat da. 
Hebûna süke grova heri giring 
ya bajere. ji ber ku şficle peywen-
diyen abori dî nav civate da &yar 
dike. Zembil dereld mezin heye 
di jiyane sOlke de. CimIci ji bo ve-
guhastina hemû tişten te bi kar 
anin ku di stike de te firotin. 

Pişzsaziya zembil di rojhelat 
da di gel peydabûn bajer hatiye 
hole. Ew hustaye ku zembil çedi-
ke û amade dike ji çîna burjuwa-
ziya piç& tete jimartin. Edi 
wistiya wi hustayi şagirten heye 
ji aliyeki ve alikariya dide wi ji 
bo çekerina zembfi. Ji aliye din 
ve ji ji bo wi difroşe û kira xwe 
werdigre. Yan ji zembilfoş  ko-
mek zembil bi erzantir ji husta 
dikire û lî stike yan ji zembilfıroş  
komek zembil bi erzantir ji husta 
dilcire û li stike yan ji kolanen 
nav bajer difiroşe Iciryaran 
teke je qazanc dike û pe diji. 
Zembilfiroşe me wek derdikeve 
li ser qazanca Zembilfıroştine ji-
yaye-Feqe teyran bi vi awayi 
dest bi vegerana çiroke 

1- 
Ey dil weri disa coş  
Carek ft cama mey binoş  
Bikim qisseta Zembilfiroş  
Da seh bikin hikayete. 
2- 
Zembilfiroş  lawek rewal bû 
Bi kilfet û ehli eyal bû 
Husneka Yasif Ii bal bil 
Heqqe rezzaqe gismete. 
3- 
Ew qewi lawek feqir bû 
Daima xwede eli bir bû 
Dî pişe selkan jir bi 
Dest &kir bi we sinhete 
4- 
State wf selk û tebeq bû 
Daima ew rast û heq bû 
Gimete selkan wereq bû 
Her bi deste meşxelete 
5- 
Kilfete qismet wi bû 
Ji rist û mal çi wi neba 
Dî pişe selkan qewi bû 
Her bi deste meşxelete 
6- 
Her ro bi dest zembil clibest 
Dibirine bazaraıı  bi gest 
Xarin û nan clihat dest 
Razi d'i bû bi qismete 

Rojek jî rojan Zembiifiroş  bi 
peş  Bela û koşk û apartmanen  

Nave wi ye esasi Mihemmede Muxsi ye 

17- 
Ew cariya pirr hp ü bende 
Law bi bal miran vexende 
Di şipalek lep ji gen& 
Qet kes neda bû wesfete  
18- 
Lawi rast bi xuck ra 
Pirr ji wi genc' digare 
Min ji te nave tir zede 
Min xilas ke ji zehmerd. 

Jina Mir, hez ji kurreki 
be desthelat û lı jar 
dike 

Ji paşe ku Zembilfıroş  
koşke û diçe oda razane ya 

di gel jina Min dikevin got 
beje. Di ve dere de jina mili 

hewl dide her di we deme de 
Zembilfiroş  di gel we biçe li nav 
nivinan. Zembilfiroş  xwe na-
de destû we. 

Gerçi Feqe Teyran wesa ni-
şan dide ku Zembilfiroş  xwe bi 
piç& datine beramberi bi ve jina 
mili û we eşkare dike ku çawa 
dibe jinekeke wesa xwedana 
desthelat û dewlemendlye hez ji 
kurreki be desthelat û hejar bike.. 
Le rasti ewe ku zembilfiroş  bi 
van qisanan dixwest damara çi-
nayeti ya jina Jina »Yİ  bibezlne 
ji bo we ku belki ji ve yeke bine. 

19- 
Xatiln dibe çare tu nine 
Qerm meke were nivine 
MM bi te daye evine 
Da bibinim ji te lezzete 
20- 
Law dibe tirsim ji abcoriye 
Du heram bine diyari 
Agirek we li me Bibari 
Ez û tu bikin tewbete 
21- 
Kiç dibe Lawe biyani 
Ez dibem da tu bizarr,' 
Min ji bo ya dil tu ani 
Tu nizani muhibbete 
22- 
Law ji xatûne dibete 
Ta mexaz ya dil divete 
Da ji heq nebin fehete 
Rû Sipi bin qiyamete 
23- 
Kiç dibe bawej xeyalan 
Were nev doşek û batan 
Ben bike zilfan û xalan 
Dûre ji oya axirete 
24- 
Law dibe zulfet herire 
Ma piroz be ew li mire 
Çi heddi lawe feqire 
Dest bidet ve mehebbete 
25- 
Kiç dibe lawe firivan 
Were nav rewhan û sevan 
Şekiri bimej bi Mvan 
şUbhi dama şerbet 
26- 
Law dibe qenva temand 
Her weki şekir di cami 
Ji ser il pe li min herami 
Tirsim ji mehna ayete 
27- 
Kiç dibe lawe rewale 
Er te hacet zer û male 
Her çi te xwest min kir helale 
Bes bike ve huccete 
28- 
Law dibe ez ni terim 
Zer Q mal çi we rwenderim 
Ez ji tirsa heq newerim 
Neka beHid bim ji rehmete 
29- 
Kiç dibe lawe ras ne 
Mir li Kurmancan qiyas ne 
Te ji deste min xelas ne 
Bo li te didim muhlete 
30- 
Law huccet kir te hingave  

Çim teharet kim bi ave 
Kiç nizani we xwe tave 
Dare ji qebahete 

Zembilfiroş  li ser 
şehwete de serdikeve 

Zembilfıroş  miroveld sakar ii 
pak bû. Hinek rewşten bilind di 
mejiye xwede dirust kiri bû. Bi 
qet awayeki nedixwest biruxine 

dikari bû li ser şehwete de ser-
bikeve. Nek ji ber weye xwe he-
jare û beranberi jina mireld belki 
ji ber weye ku jineke bi keseki 
bear û nizm û tawanber dizani. 
Her wesa leşe we aşkere bil ku 
xwe yekemin û duyemin kes ne-
bil' ku jina Miri je hezkiribti û di 
gel da razabe. 

Ji bo rizgarbûn ji ve tengasIye 
daxwaz ji jina Miri dike re bide 
ku ew nimeja xwe bike. Bi ve ni-
mej kirine Zembilfıroş  dixwest 
hemû reyan bigire ne weki xude 
nexwest dile wi nemi bib û di gel 
jina miri de cotbibe. Edi ji pişti 
nimeje li bana qele dest bi du'a 
dike û ji xude daxwaz dike: 

31- 
Xatâna pirr şox û meste 
Law bi dil û can dixweste 
Mesinek av da bi deste 
Ji bo te bikim xizmete 
32- 
Law bi derket ji menzile 
De çâye ser bari kere 
Qei çar nebı2 teda hele 
Dema dfikir Mete' 
33- 
Dama ku di dil kir giri 
Dil şewuri ew pirr giri 
Rû da û evraz fikiri 
Bax kire Şah'ı' qudrete 
34- 
Bang kire padşald mubin 
Go: Ya delflukazirin (11) 
Tu şad dik' qelbi hezin 
Xelas dik' ji zehmete 
35- 
Ya xaliqe zehmet kesti-
Ya alime bi qelb û zemir 
Nemi sirran tuy pe xebb-
Fettald babe şefqete 
36- 
Fettah miftah bi dest 
Tu xaliqi her ç't ku hest 
Yek car bi te min pist di best 
Da min nedi hila-keti 
37- 
Serbis bi şaran biri 
Eyilb weki kirman diri 
Y 'asil' weki ebdan kiri 
Le inan ser seltenete 
38- 
Wan Ibrahim avete nar 
Pit pring lebûne sar 
Veda biran te ji boy nar 
Te xelas kir ji zehmete 
39- 
Musa di nev behra Emiq 

Te le vekil-  dwanzde teriq 
Firewin di nev nıaye xeriq 
Te da bezaye sirkete 
40- 
Yunis wek' Had da belhand 
Yek weslek nexland 
Disan bidine wesland 
Min sidiq û bawer bi te te 
41- 
Bawer bikin ve gotine 
Tofan ku hat girte dine 
Nûh û gemi man bi tene 
Tuy xaliqi ve heyete 
42- 
Deşi û çiya tek Nine behr 
Wan asiyu xelqe dix-wer 
Cumle di nev da mane qehr 
Luy 1(1'1'0 wehdanete 
43- 
Te xelas kirin ew hemi 
Dizaninı  ku tu ne nayfınt 
Ez di xwe bawem vedemi 
Hewil û qudret ji bal te te 

Ji pişti ve yeke xwe ji ser bur-
ca qele ve daveje xware. Le xude 
cebrail dişine ıl wi dide ser baske 
xwe û bi nemli tine ser erd'e û di-
hele: 

44- 
Lawe raste bi cebbare 
Dil yeke nabe dirbare 
Xwe ji burce avete xare 
Zû hate neva heyete 
45- 
Ew xatiqe her ilim li nik 
Wî gote cebrail çapik 
Here ebdi min bigr sivik 
Qene M bike siyanete (12) 
46- 
Ew Cebrail pir çeleng 
Hate xare ji hani felek 
Law li hewa girt û gelek 
Ji wira diket inayete 
47- 
Cebrail hali ji kerem 
Law li hewa digirt bi şern 
Dayine ser erdi bi nerm 
Dür kir ew ji zelalete (13) 
46- 
Lawe rast pak wucude 
Ew ser bir bi sucude 
Şakir kir ji bo wedude 
Le xelas kir ji zulmete (14)  

49- 
Şakir il minnet ew ra dixwest 
d'isan bi mal raba bi gest 
Miran selk keşa ji dest 
Zembil standin bi zulmete (15) 
We roje Zembilfiroş  bi dest 

betali diçe mala xwe. Le tendura 
xwe weki hertim vedixin ku ci-
naren wan guman je nekin ku şî- 
va wan ya evare tune bi we wex- 
te da cinara wan te agiri dixwaze 

jina Zembilfıroş  ji bo agir diçe 
tendure dinere û dibine tendûr ti- 
ji nan û xwarina behişteye. 

50- 
Jine hebil eqlek li dor 
Herçi selk standin bi zor 
Me sipare padşah ji jor 
Eda bikit di qiyamete 
51- 
Jine ku ew gotin kire 
Bi yeqin ew ji mir qarıihtire 
Ewliya xude çaba hazir 
Tu dinli bi xeyba niyete 
52- 
Jin dibe tu were eı-e 
Em agiı-ek bikin lere 
Weld duh û weld pere 
Betal nekin ve edete 
53- 
Jine tendur helkiı-  di male 
Deri girt ew çin ji bale 
Da ctran nekin fikir û xeyale 
Me nave zati şubhet 
54- 
Jine tendûr helkiı-  sivik 
Zadek nebi'? bave kuçik 
Deri girt ça bo jinik 
Tendar nor bû ji nihmete 
55- 
Tenctûr pire bû bi nalı  û  aş  
Deri girt û çabaye paş  
Xaliq ji cem xwe qismet mihaş  
Tenclar ser bil ji nihmete 
56- 
Ciraneke wan hate ser 
Agirek ji wan xwest bi xeber 
Dema ku wan le kir nezer 
Tijî tehame cennete 
57- 
X& da ewan ku be hisab 
Inane der nan û kebab 
Şefeqet li wan kir ey wehab 
Terben ji zed û nihmete 

Feqe Teran çiroka xwe ya 
helbesti bi vi awayi dumahfic tine  

ku div'e mirov rast be di jiyane de 
diyare gellek nexweşiye û rehefi- 
ya can?: 

58- 
Erbi roje er bi şeye 
Tayet bikin kin bi xewe 
Herçi raste ceza eve 
Da han nebin ji axirete 
59- 
Ya Mihemed xenıxwcy-'e ummete 
Her ji min bawer nete 
Ne musteheqqe şefaete 
Mexreb dûre roja axirete 
60- 
Ey mim û ne xweş  deftere 
Herçi ji min ne bawere 
Ne ji ommeta pexembere 
He musteheqe şefahete (16) 

Çiroka Zembilfiroş, re- 
sen şaristani- 
y€s ye 

Çiroka helbesti ya zembilfi-
roş  minakeki resen ya edebiyata 
şaristani ye ye Be guman sero-
kaniya bingehi ya ilhama Fegi 
Teyran çiroken folklori yen cür 
bi cür yen ku edeba zargotina 
xelke Kurde. Di bingeh da ji ede-
bû netewen rojhelata navin kar li 
ser hevdû kiriye û çiroka ve mi-
jare yadgara hemû netewen din ji 
tedaye. Eger em bala xwe bidin 
li edeba yeke bi taybeti "Mekri 
(nam) jinan" ev bazina mezintir 
dibe û hemû edeba &Ime digire 
ku "jin" li dû meran digere nek 
berevajje... Belgeyeki rojhalati ji 
ji be ve, bingeha dirustbûna ç'iro-
k'en "Hezar û yek şev"e. 

Gava şehryar pehesiya xizana 
wi ne tene leşe xwe peşkeşi xiz-
metkaran dike, belki peşkeşi wan 
xizmetharan ji dike ku kole 
zenci bil. 

Edi ev dibe sedema ve yeke 
ku çekiriya hemû roje jineke tl-
ne bi gel we kare xwe dike û we 
dikuje heta ? Peyda dibe û ciwa-
nen welet ji ve keresate rizgar di-
ke. 

Belgeyeki rojavayi ji eve di 
sedsala 14'an de di"Dikarrnr' an" 
berhema rûvisevane Itali Gisvani 
Baccassie (p13-1375) de te di-
tin. 
Werger: Mikail CANPOLAT 

7- 
Rojeke selkan ku tine 
Xatûnek jorda dibine 
Bi dil û can dtlhebine 
Ketiye benda mehehbate 
8- 
Mehibbete ktç mubtela kir 
Sir cariya aşkera kir 
Laweld gelbim cuda kir 

eşqan xaw nete 
9- 
Ew letifa be fxriyare 
Cariyek jorda henare 
Tu here beje bi zara 
Ma bibin ser meslehete 
10- 
Ew caryane qewfa xudene 
Law bi ve hile dibine 
Mil • te selkan &yine 
Le dikitin hileM 
11- 
Tu çeke selkan da cake 
Bine dergahe behake 
Mir heqe te de edake 
Şuxlek xera te re 
12- 
Law ra bû çaye mala' 
Çekirin selke delale 
Adale dergehae rewale 
Riziq eve heq bidete. 
13- 
Selk birin bi ler henare 
Dit cariyek hate zare 
Mir ji dive didare 
De bidet te qimete 
14- 
Go bila «linet bo wi be 
Ev nizanit bena â !ipe 
Ç'âne bcrl miran çi be 
Ewe nizanit halete 

Zembilfiroşe me be guman 
kurre cotyare. 31 gund ve hatiye 
bo bajer ji renahere kurre cetyare 
gundi ve bilye bi hejare bajer 
kana xwe ya nemir û ne ji li ser 
qezenca Zembil firotin'e'ye: 

15- 
Law bi wi tipi nizani 
Be fikir ew çaye bant 
Derke dada derkevani 
Ev çi bela Ni law kere 
16- 

' ku di der peve dave 
Xeyriye M reng û çava 
Go yeqini ev hile dave 
Ez de bibinim zehmete 

Nave Feqye Teyran ye [abin? Mm G He' ye. 

mîre bajer derbaz dibe. Çav'e' jina 
mirp' dikeve û hez je dike. B 
guman ev diyardeya ji encama 
v'eSe ku jina şarlstanlye bi taybe-
ti jina miroven mezin â dewle-
men&n ku di nav koşk û sera de 
dijin m'ran gellek dibinin û aş-
nayetiye di gel da peyda 
Eyana gellek heval û birader di 
nav miroven mezin û peywendi 
di gel baxçevan û xizmetkaran 
heye. 

Çavn Mir û dewle-
mendan li derya ye 

Mir û dewlemend û miroven 
mezin çaven wan lî derya ne, 
peywendiyan cli gel jinen din de 
peyda dikin, yan ji her yekeki 
çend fiilen wan ye aşkere yan ji 
nihinihene. Ji ber ve ji jinen van 
miroven mezin hewil &lin vala-
hiya nav derûne xwe tiji binin û 
tole ji meren xwe bistinin. Eva 
tisteki sanahiye, eger peywencli 
di gel herseki de peyda bildn ku 
dile wan be. Dive em ve ji biza-
nin ku belgen din gellelcin jî bo 
ve diyandeye Sinek hej keçficell 
tam penegfiiişti be mere we ji pi-
remereki rizyayi û be hez be, eva 
weki naverokeki huneri bi nave 
"Men? Anan" ve çûye li nav ede-
biyata efilane: 

ÇAVKANİ  Û JPRENOT 
1- Diwana Feqü Teyran, komkirina Se?d Deresi û püzad Elixan, Şexda 

1989. 
2- Gitingtifin texten folklori yün zembrIfiroşü ku hatine belavkirin evin: 
a) - Socin di sala 1870'ü de li Kurdistana Osman? testek? Zembilfiroş  nivi-

siye. Ii paşa' ji, ji al1ye şaginüld w? li Berlin ve teksteld din şand?n ku ev tekst ji 
Kurdeki Şame veli bosaginü w? hatibü rükirin. Her du tekst hatine wergeran-
din li ser zmanü Almani û hatine belavkirinü: E. Prym, A. Socin, Kurdische 
Sammlungen. Die texte SPL.. 1887. 

b)- Li sala 1903, Oskarmann tekstek' din ye ZembrIfirose li Mahabad ni-
Vis1ye, wergerandye ji bo alman' û belavkir?ye. Binürin: O. Mann. Dei Mun-
dant der dakti Kurden, 1, Berrin 1906, s275-284 

Beşeld ji ve pirdıke bi piten erebi ji aliye "Kod Zanyar? Kurd" (Mecder Tl-
mi kurd-NiVisevan) ve bi nave 'Tuhfey Muzeriye" hatye belavkirin, Medi-
bû bi Vi navi bete belavkirine. Ji ber ku nave pirtûkü Alman?ye, tene rûpeIa 
dawiye ya belge yekem ji bo p?rozbay?ya Oskar Mann bi nave Muzeferedi-
ne şahe Iran ve 'Tuhfey Muzefer?ye" hatiye navkirin. Le nave resmi ye kite-
be her nave Alman?ye. 

d- Hugo Makas fr' parçeyeld Zembilfiroses belavkir?ye di gel wergera we 
ji bo Alman?.  Hugo Makas ev parça helbest ji kurrlekt Mürdinü wergirtibü. Bi-
nürin: M. Makas, Kurdische tekst in Kımanji d?aleste Len?ngrad 1920, s50-51 

d) - Von Lecoq li sala 1903 se tekste folklor? yün Zembilfiroşü belavkiri-
bû, Binürin: Albert Von lesoq, Kurdische texte, Berlin, 1903, S19-20, 68,69-
77 

e) - Hackü teksteki din ye Zembilfiroşe belavkir?ye. Binerini Folk- 
lora Kurmanc?, Yer?van 1936. r. 189 -194 (bi p'itün latin'a. Ev jrpewiste bete 
gotin ku ev teksta weki ya Mihemed Teaq ward?ye ku wetgerabû li ser zma- 
ne û belavkiribû. Binere. Mihemed Tofia Wundi, qisis kurdiyet 
Bexdad 1965 

t)- Emine Ebdal du teksten zembilfiroş  belavkir?ye, Yekem di folklora Kur-
mand de (r332-337), da yem jî di "kiteba zmane Kutmanci bana koma çam" 
Yedvan 1933.r129-134 

g) - Li sala 1967, li Hewlürü Ciw Mukr1yad teksteki zembilfiroşü bi 
d1yalekta Kunnandya jürü belavkiriye. 160 rezen helbesa ü di gel pexanen 
tekilbûye püklatiye. Di nav pirtüka Mukdyad de teksteld din ye zembilfiroşe 
heye bi dyalekte Kurmancrya jore li sala 1963'ü hat1ye Guya li sala 
1950 ji aliye Murad Xane Beyazidi ve hatiye niv?s?n 0 512 rezen helbest Ok 
hatiye. 

h) Ordixane Celil û Celile cel?l du texten we yün din belavkirine. Binerin: 
Folklora kurdi belge 1, Mosko 1973, r. 189-197 

Li sala 1964 jakl?n Museylyan li Gurcistan û Ermenistan Sovyet deh 
tekstün nü komkiri bû û hemû belavkiriye. Binerin Zembilfitoş, mosko, 
1983, r 110-140 

3- J. Museylyan, Zemb11t7ros, mosko 1983, r 7, Eva pewiste di vesdere de 
be gotin ewe ku edeba bajer di nav ereban de di sedsala dehem da peyda 
bû. Şewa meqam, li Ewropa di sedsala sezdan de peyda bû, di edeba Farsi 
dedi niva yekem ya sedsala panzdan da paydabû. Di edeba Kurd? da fi ede-
ba bajer di sedsala 1 7'an de peyda 

4- Serokadya bere r. 8 
5- Armanc çiroka "Hezar û yek şev" e ku jin devreki mezin heye di dil-

dariye ü hezkirine de. Ango em dikarin belin jina meren baş. Bi we maneye 
ku meren wan başla xwe çaven wan li derin. 

6- Li sala 1937 Erebe Şemo tekstek? Zembilfirosa Kurd bi zmane Rusi a-
madekirji bo helbestvanü nayderü Rûs: Dunayüvsky. Naveroka we kir bu 
çirokeld helbesti bi zmanü nis?: Binerin: Dahenanen netewen Yek1tiya Sov-
yet, Elmenax berge 1, Mosko, 1937, r441-448 

Her wesa Cesime Celil fi çirokeke helbesti bi Kurdiya nû dana ye bi nave 
'Zembilfiroş" ilham ji zemb?lfiroşa folklor? wergit?ye. Binerin: Roja Min, 
Yer?van 1960, r 188-133, Naciye Cind?li sala 1947 teksteldZembilfiroşü wer-
gürabü li ser zmane etmen"? belavkir?ye. Binürins Naciye Cindi folklora Kur-
d?, Yer?van 1947, r 86-89 (bi zmane Rusi), li sala 1962 tekstekiZembilfiroş  ku 
ji atiyü i. Tûkerman ve li sala 1936 haribû temarkirin bi deve Erebe Şemo ve 
di gel wergera bo zmane Rusi, hate belavkirin. Binere. Stran û şisanen Epild 
yen kurdi, mosko 1962, texta Rus'ir 24-28, teksta Kurd r 147-159 

7- J. Museyiyan, Zenıbilfiroş  r 17 
8- Pirterka navbiti, r 20 
9- Pirtılka navbid r 21 
10- Mba eme teksta temam ya Zembilfiroşa Feqe Teyran belavbikin. Ev 

texta me ji encama hevberkinin di navbera hemû texten destnivis yen pirtük-
xana gişti ya Leningrad û texten padijkid yen jaklin Museylyan da hatiye bol& 
Ne] ji gotineye paqijkirina Museylyan ber bi reniVisa kevn hatiye 
Textün me ji bi reniv?sa nû hatine nivisin û ew peyven ku me rastdizanin, me 
ew 

11- Ya delil ü kaz?r?n: Ey belgeya haziran 
12- Siyanet 
13- Zelalet:  rezîltî 
14- Zulmet:Fariti 
15- Zulmet: Zordari 
16- Supas?ya be sinor ji bo hevale bılez Ewrahman paşa ku texteZemb'il- 

firoş  dibin çavde derbaskir Q ji binek şaşiyen renivise ü foneake rizgar kir. Ev 
ji tiştek askereye ku şarezabûna Kak Ewrahman Paşa li ser ctiyalekta Kurrnan-
dya Jorü dye gumanü nine. 



Kürt basınının gelişimi engellendi! 
Ol Kürt basınının gelişimi-

ni nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? 

• Bu ülkede Kürtlerin be-
nim diyeceği bir gazetesi ola-
madı. Nedenleri çok değişik. 
Bir defa olaya ticari bir kurum 
zihniyeti ile eğilinmedi. Kürt 
basım olarak çıkan her gazete 
veya derginin arkasmda ve 
ona hükmeden siyasi bir ku-
rum vardı. Bu nedenle A gru-
bunun çıkardığı  bir gazeteyi B 
grubu almıyordu. Çıkan ya-
yınların siyasi yapıların pro-
poganda ve ajitasyon aracı  ni-
tileğinden soyutlanacak du-
rumları  da yoktu. Türkler de 
olduğu gibi, Kürtlerin bir 
`IlürriyetT, bir 'Cumhuriyeti' 
de olmadı. Kürt gazete veya 
dergilerinin oluşumu bunların 
oluşum biçiminden de çok 
farklıydı. 

Mesleği gazeticilik olanlar 
da Kürt basınında çalıştınlma-
dı. Kısmen, çeşitli gazetelerde 
denendiler fakat tutulmadılar. 
Ya da bu meslekten yetişenler, 
Kürt basınına, Türk basınında-
ki rahat koltuklanm bırakıp 
gelmediler. Haliyle Kürt gaze-
teciliğin gelişimi engellendi. 

O Kürt basınının, kendi 
siyasilerinin uzantısı  olması  
biraz da Kürt sivil ve sermaye 
çevrelerinin bu işe soyunma-
ması  veya başka etkenlerin 
bir sonucu değil mi? 

• Gazete çıkarabilecek ser-
maye çevrelerinin çoğunluğu 
bireysel çıkarlarını  ön plana 
alıyor. Bu durumda daha çok 
yerel ve bölge gazeteciliği gibi 
oluşumlarda yer yer bu türden 
girişimlere tanık oluyoruz. Ta-
bi yine kişisel çıkarları  nede-
niyle. Daha çok seçime yakın 
zamanlarda bu türden girişim-
ler görülür veya belediye sınır-
ları  içerisinde bir siyasi nufuz 
aracı  olarak bir gazete çıkan-
lir. Bunlar da kısmen Kürt ba-
sım olarak ortaya çıkmıştır. 
Diğer yandan bir Kürt semıa- 

1 yederi için büyük basın kuru-
luşlarına verileRmaddiidestek-
lerin kenailerine verilmeyece-
ği ve kendi özel işlerine de 
devletin sekte vuracağı  endişe-
leri var. Fakat genelde gazete-
ciliğe sıcak bakmıyorlar. 

Türkiye'de bir Kürt gazete- 

si, bir Kürt radyosu, bir Kürt 
televizyonu yaratmanın koşul-
ları  ne kadar vardır? Yaşama-
larına ve gelişmelerine ne ka-
dar izin verilir? Resmi ideolo-
jiye rağmen bu iletişim organ-
larının ne kadar başarılı  olabi-
leceğinin değerlendirmesinin 

iyi yapılması  gerekir. Bu zor-
dur ama olanaksız değildir. 

Kürt basınında çok iyi ve 
özgün haberler, özgün kül-
tür ve sanat yayınları  yapı-
lıyor. Bunlar, çok emek yo-
ğun çalışmalar. 

L) Peki yapılan çalışmaları  
nasıl buluyorsunuz? 

• Bu olumsuz şartlara rağ-
men, Kürt basuunda çok iyi ve 
özgün haberler, özgün kültür 
ve sanat yayınları  yapılıyor. 
Bunlar çok emek yoğun çalış-
malar. Bunu kimse inkar ede-
mez. 

Ama teknik eksiklikler var, 
baskı  yetersiz ve zor ekono« 
mik koşullarchlizetildiğLiçik,  
habere ve insana yeterince ya-
tırım yapılmıyor. Diğer yan-
dan dağıtım sorunu bu gazete-
ler için büyük bir bela. Çünkü 
dağıtım, Türkiye'de kartelleş- 

miş  durumda. Kürt bası m, ka-
ğıdı  bulur, basacağı  matbaayı  
bularnaz; toplatılır, yazı  işleri 
müdürü bulamaz vs, O halde 
ne yapmak lazım? Önce bu 
sorunları  giderecek bir yatırım 
politikası  gerekir. Matbaa, da-
ğıtım, kağıtcılik gibi alt yapı-
lar yaratılmalı. Bunlar olmak-
sızın başarı  yakalanamaz. Bi-
zimkiler ise, içinde bulunduğu 
koşulları  dikkate almıyarak 

herşeyi tersten yapıyor. 
Bütün bu olumsuzluklara 

rağmen tüm Kürtler benim di-
yebileceği gazetelerinin ve te-
levizyonlarmm özlemi içinde. 
inanıyorum ki en az ortaklık-
larda ulusalcı  davranmayı  ba-
şarabilen gazete ve radyo ve 
TV'ler kalıcı  olacaktır. Onun 
için öncelikle yöneticilerin, 
grupçu değil ulusalcı  olması  
gerekir. 

Çok önemli bir nokta var, 
insan haklarına saygılı  çağdaş  
Türk insanı  da benzer arayış  
içinde. Yani Kürtler bir gazete 
çıkaracaldarsa bir Kürt okur 
yanında iki Türk okurun da ol-
masını' göZetmeli. 

Türk basınına] çoğu, Kürt aydın 
demokrat unsurları, kirlenmiş  
kişi ya da grupları, kimi zaman-
da bazı  Kürt gazetecilerini kul-
lanarak büyük ekonomik mesle-
ki kazanımlar edindiler. 

❑ Türk bdrını, Kürt bası-
nına nasıl yaklaşıyor? 

• Türk gazetecilerinden şu 
an geçer akçe olanların Kürt 
sorununa ne kadar içten ol-
dukları  tartışılır. Türk basmı-
mn çoğu, Kürt aydın demokrat 
unsurları, kirlenmiş  kişi ya da 
grupları, kimi zamanda bazı  
Kürt gazetecilerini kullanarak 
büyük ekonomik mesleki ka-
zanımlar edindiler. Gazeteciler 

için çok önemli olan ilişkiler, 
alan çalışmaları  ve özel arşiv-
ler çoğu kez iyi niyetle bu 
pragmatistlere sunuldu. So-
nunda Kürt sorununu yansıtır-
ken bir başka sorunu yaratan-
larda ne yazık ki yine bunlar 
oldu. 

Türkiye'de bir tek 
`Çağdaş  Gazeteciler 
Derneği' bu konuda içten 
bir tavır segilemiştir. 

CJI Türk Gazeteler Cemiye-
ti'hin, "Yasaklı  Yayınlar" la 
ilgili geçenlerde Istanbul'da 
düzenlemiş  olduğu sergiyi na-
sıtik&teli~hizer""""' 

' UluslararasiSa6 
luşlan ve meslek örgütlerinin 
bu olayı  gerçekleştirmede yo-
ğun çabası  olmuştur. Bu ne-
denle de olayı  sahiplendiler. 
Yoksa kıpırdamazlardı. Geç- 

mişte İsmail Beşikçi olayın da 
olduğu gibi bu gün de Işık 
Yurtçu olayında da böyle ol-
muştur. Türkiye'de bir tek 
Çağdaş  gazeteciler Derneği bu 
konuda içten bir tavır segile-
miştir. 

❑ Türkiye'de haber üreti-
mindeki kolaylıklardan biri 
de 'Sarı  Basın' kartına sahip 
olmak. Bu karta sahip olmı-
yan fişlenmiş  gazeteci mu-
amelesiyle karşılaşıyor. Kürt 
basıncılan bir yerde `illegar 
çalışmayla haberlerini ger-
çekleştiriyor. Bu konu hiç tar-
tışılmıyor, tıpkı  OHAL bölge-
sindeki gazetecilerin sorunla-
r! gibi, 

• Devlet izin verirse bir 
gazeteci mesleği edinmiş  olu-
yorsun. Bu uygulama dünyada 
sadece Türkiye'de var. Buna 
meslek kuruluşları  karar ver-
melidir. ilginç olanı  Emniyet 
Genel Müdürünün temiz rapo-
ru olmaksızın kimseye 'San 
Basın' kartı  verilmeyişidir. 

OHAL bölgesinde haberle-
rin uluslararası  basma sunul-
ması  ancak gerekli izinlerle 
mümkündür. Aksi halde böl-
geye bile giremezsiniz. Ayrıca 
sansür denen olay var. Buna 
büyük basm organlar harfiyen 
uyarlar. Türkiye'de bir çok ha-
berin, köşe yazarlanrun maka-
le satır aralarına sfluştınknası  
bu yüzdendir. 

Halepçe olayında çekilen re-
simler dünyada en çok satılan 
malzemeler oldu. Bu durumu 
her büyük olayda gördük. 
Kürt basınının hikayesidir bu! 

❑ Kürt coğrafyasının her 
köşesinde bulundunuz. Böl-
gesel olarak Kürt basınını  
mukayese edermisiniz? 

• Bir toplumun yayın or-
ganı= düzeyi o toplumun 
sosyal gelişmişlik düzeyi ile 
orantılıdır. Güney ve Doğuda-
ki gazeteler daha çok haber 
kaynaldıdır. Radyo ve TV'ler 
propagandif araçlar durumun-
dadır. Bence Türkiyedeki Kürt 
basın' onlara göre daha ileri 
bir yerde. 

'Ne zarı-idi ki kık onınu 
Orta-Döğu'da öne çıktı, bura-
daki birikimler Kürt gazeteci-
liğini geliştirdi. Ben iyi hatırlı-
yorum Halepçe olayında çeki-
len resimler dünyada en çok 
satılan malzemeler oldu. Bu 

durumu her büyük olayda 
gördük. Kürt basınınm hikaye-
sidir bu! -Ha bu arada şunu 
geçmeyelim, Güneyli foto mu-
habirleri görüntüde oldukça 
ustalar. 

❑ Kürt basınında tanıdık 
simalar için neler söyleyebilir-
siniz? 

• Ekmeğini haber yaparak 
kazanan hemen hemen tüm 
Kürt gazetecilerini tanıyorum. 
Burada hiçbir ismi öne çıkar-
mak istemiyorum. Avrupadaki 
Kürt gazeteciler kurumlaşma-
ya gittiler. Bu sevindiricidir. 
Gazetecilikte her zaman ek-
meğini bu işe adayanlara yö-
nelinmeli, bu kişiler başarılı  
olur. 

Türk basınında çalıştırı lması  
yasaklanmış  ama mesleğini 
sürdürerek yaşamını  kazanan 
biriyim. Bu meslekte insanlar 
ilk kez pişdikleri firının ek-
mekleri gibidirler. 

Cı  Sizi şimdi Türk 
basınında göremiyoruz... 

• Ben ulusal kimliğini hiç-
bir yerde saklamayan Türki-
ye'li bir gazeteciyim. Bu özel-
liğim nedeniyle de özellikle 
Paris ve Stockholm Kürt Kon-
feranslar sonrasında Türk ba-
sınında çalıştırılması  yasaklan-
mış  ama mesleğini sürdürerek 
yaşamını  kazanan biriyim. 

Bu meslekte insanlar ilk 
kez pişdikleri &unu ekmekle-
ri gibidirler. Ben, Çetin Altan 
gibi bir yazarın yanında asis-
tan olarak çalıştım. Onunla ça-
lışmaya başlamadan önce beş  
yıllık gazateciydim. Kendi im-
zamla yaymlanan haber, araş-
tırma ve raportajlanmda dün-
den bugüne rededeceğim hiç-
birşey yok. 

Bir tek şeyi gözettim, çekti-
ğim her fotoğrafta, yazdığım 
haberde ve yaptığım her rö-
portajda "söyleşide değil!" ye-
relde evrensel ögeler taşıyan 
yanına ya da evrenselin yerel 
izdüşümlerine önce bir Kürt 
olarak baktım. Ama geçeği hiç 
değiştirmedim. Örneğin yaka-
ladığım çok büyük bir haber, 
ulusal ve kültürel değerlerime, 
aykırı  ise ya hiç yazmaclun, a-
ma çarpıtmayı  asla düşünme-
dim. Bir defasında, bir ilçe-
mizde kadınlarımız tümden 
frengi karantinasına alınmıştı. 
Birinci sayfalık bir haberdi. 
Bunu yazmadım. Yazsaydım, 

o ilçedeki tüm kadın ve kızla-
nmaın hafif meşrepliğine dik-
katler çekilecekti. 

Toplumlar üst düzey kadın sa-
yısı  artıkça daha çok gelişir-
ler. 

❑ Son yıllarda Kürt kadın 
gazeteciliği gelişmeye başladı. 
Bu arkadaşların çalışmaları-
nı  nasıl buluyorsunuz? 

• Toplumumuza kadmlı, 
erkekli duruşunun bir yansı-
ması  olduğu için çok sevindim 
bu gelişmeye. Bu Kürt basını-
nın gelişiminin bir örneği. 
Çünkü gazetecilik kişisel dü-
zeyi aşamalı  olarak geliştiren 
bir takım zorunluluklar içerir. 
Yani kişi daha çok okur, araş-
tim ve daha nesnel olmaya 
özenir. Bu da toplumumuzda 
en çok gereksinimi duyulan 
üst düzey kadın sayısının artı-
şında önemli bir etkendir. Top-
lumlar üst düzey kadın sayısı  
artıkça daha çok gelişirler. 

Ayrıca ekseriyetle, Kürt ka-
dın gazetecilerin feminizmden 
uzak duruşlannı  özgüvenleri-
nin bir yansıması  olarak de-
ğerlendiriyorum. 

❑ Kürt basınına önerileri-
niz olacak mı? 

• Bir gazeteci masabaşı  
gazeteciliğini yapmamalı. He-
le bir Kürt gazeteci ülkesini 
çok iyi tanımalıdır. Başkaları-
na prim yaptırmamaya dikkat 
etmeliler. Kürt gazetecisi her 
zaman iktisadi problemlerle 
yüzyüze kalacağını  önceden 
görmeli bu durumundan fay-
dalanmak isteyenlerin her za-
man kapı  eşiğinde beklediğini 
hiç akıldan çıkarmamalı. Ken-
di alanlarına hakim olmalılar. 
Okuyucudan gelen _tepkileri 
daima ulusal süzgeçlerinden 
geçirmeliler. Teknolojik geliş-
meleri yakından takip etmeli-
ler. Hedefleri birinci sayfa ol-
malı. Yaptıkları  çalışmaları  
mutlaka kalıcı  hale getirmeli-
dirler. Bu bir albüm veya kitap 
olabilir. Çünkü ilerde gururla-
nacaldan bu eserleridir. 

❑ Çalışmalannızda başa-
rılar diliyoruz,,,, röpor 
teşekkürler , 

• Ben de tüm kllik .0ie e-
ci meslektaşlanmı  sizin _ 
vasıtanızla bir kez daha selam-
ladığım için memnun kaldım. 
Çalışmalannada başarı lar 
diliyorum. 

Türkiye basınında tanınmış  gazeteci Murat.  
ÖZTEMİR ile Bahoz ŞAVATA'nın Kürt hasını  
üzerine yaptığı  görüşmeyi sunuyoruz 

Murat ÖZTEMİR 
1954' de Diyarba-
kır'da doğdu. ilk-orta 
Ve Lise öğrenimini 
orada tamamladı . 
1977-78 ders yı lında 
'İstanbul Gazetecilik 

Halkla ilişkiler 
Yüksek Okulu'nu bi-
tirdi. 1979-81 de, 
'CHP-11' ler Hükü-
meti' döneminde 'Ba-
yındırlık Bakanlığı  
Basın Danışmanı' idi. 
1982-89 de 'Güneş' 
'gazetesinde çalıştı . 
Daha soın ; 'Aktüel, 
Özgür Gündem, Si-
yah-Beyaz, Ege TV ve. 
Kanal E' de bu çalış-
~kırma devam etti. 

- Halen serbest gazete-
cilik yapı yoı  

İsmail Göldaş  

1923 "Seçim"leri, Atama Meclis ve Sonra 

(şş,  
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Sosyalist müzisyenler müziği tanışıyor -2 
Bina temeliyle sağlamdır 

Geçen hafta başlatmış  
olduğumuz Türkiyeli sosyalist 
müzisyenlerin aylık Evrensel 
kültür dergisiyle yapmış  
olduğu söyleşiyi kaldığımız 
yerden sürdürüyoruz. 

Ferhat TUNÇ 

❑ Geçmişte fazla bir şey yoktu di-
yorsunuz ama 70'li yıllar o kadar da 
'kısır geçmedi. Bu birikimden aldığınız 
hiçbir şey olmadı  mı? 

• Bu müzikten hiç etkilenmedim. 
Örneğin Ruhi Su, Zülfü Livaneli beni 
hiç etkilemedi. Değişik şeyler yapıyor-
lardı  ama bize çok yabancıydı. Belki de 
bu, bizim edindiğimiz siyasal kültürden 
kaynaklanıyor. Bir takım ağıtlar ve slo-
gana dayalı  parçalar bizi daha çok çeki-

' yordu. Sanıyorum, Türkiye solunun en 
önemli hatalarmdan biri olarak söyleme-
liyim, işin kültürel boyutunu fazla 

• önemsemedik. Temel olan devrimdi, 
devrim için mücadeleydi ve can vermek-
ti. Nasıl ki bir insan sokağa çıkıp afiş  
asıyor, bildiri dağıtıyor, sanatçılar da ay-
nı  biçimde türküler söylemeliydi. Onlar 
da birer emekçiydi, aslında işi ciddiye 
almadık. Müziğin gelişmesinin, sanatçı-
nın kendi dalında uzmanlaşmasının önü- 

ne geçilen bir süreçti. 
❑ Müziğinizde ağırlıklı  olarak dev-

rimcileri anlatıyorsunuz ve bu devrim-
ciler dağda savaşıyor ve her an ölümle 
yüzyüzeler neredeyse kaçınılmaz sonuç 
bu. Yoğun bir ölüm, acı  ve gözyaşı  mo-
tifi var; karamsar bir hava yayılıyor 
türkülerden. Neden politikayı  ölüm 
üzerinden yapıyorsunuz? Neden bu 
kadar umutsuzluk var? Mesela, "fazla 
sürmez alır dağlar, baba bugün tıklıyo-
rum" diyorsunuz? sürekli bir gözyaşı  
var.. Sonra, yaşamak güzeldir anne, 
ölmek yaşamaktır, diyorsunuz? 

• Bunu umutsuzluk olarak algılamı-
yorum. Ama ben bir anlamda Türki-
ye'nin gerçekliğini, Kürt halkının ger-
çekliğini dile getiriyorum. Ben bu ger-
çeklikten doğmuş  bir sanatçıyım ve bu-
nun dışında olmam zaten mümkün de-
ğil. Kendi gerçekliğimizin çok fazla ile-
risinde ya da gerisinde olmak gibi bir 
derdim yok. Bunu dile getirirken de 
bundan almmamamız gerekir. Çünkü bu 
yaşanıyor, bir çok insan öldü dağlarda, 
ben bir çok arkadaşımı  yitirdim. Bu 
duygunun, ağır basıyor olmasının hiç 
sakıncası  yok. Sonuçta bu bizim ger-
çekliğimizdir, sanatçı  yaşadığı  ve gör-
düğü şeyleri aynen yansıtır. 

C:1 Peki sizce tercih ettiğiniz müzik 
tarzı  hangi yöne doğru gidiyor? 

• Bence çok iyi bir noktada. Muha-
lif olarak ortaya çıkmış  sanatçılar var. 
Gerek Türkiye solunda olsun, gerekse 
Kürtçe söyleyen arkadaşlar olsun, çok 
önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben her 
şeyi on yıl önceyle layashyorum. O sü-
reçten geldiğim için her şeyin çok iyi 
olduğunu görüyorum. Müzikal anlam-
da, eleştirirken bu kadar acımasız olma-
mak lazım. Biraz da bulunduğumuz ko-
şulları  göz önünde bulundurmak lazım. 

Devrimci demokrat sanatçılar, Grup 
Yorum, Kızı lırmak ve diğerleri olsun 
akademik olarak yeterli birikimleri ol-
mamasına karşın yine de çok iyi şeyler 
yaptılar. Bunlar on yıldır varlar bu ülke-
de. Medyanın ve devletin tüm saldırıları-
na karşı  hala konser salonları  doldurabi-
liyorsa bu işin eleştirilerini yapanların 
biraz düşünmesi lazım. Var olan bir ta-
kım değerler var ve bu değerlere sahip 
çıkılmalı. 

Sadece müzik de yapmıyorsunuz  

Türkiye'de toplumsal mücadele içinde 
farklı  görevleriniz var, bir takım sorum-
luluklarına var ve hepsini bir arada yü-
rütmek çok zordur bence yardımcı  ol-
mak gerekir. 

Fevzi KURTULUŞ  

❑ Repertuarınız ağırlıklı  olarak öl-
müş  devrimcilere ağıt içerikli parçalar-
dan oluşuyor. Diyelim bir politik çağrı-
ya yanıt vererek gelen bir ev kadını, 
politik hiç bir uğraşı  olmamış  bir me-
mur ya da bir işçi kendisini ne kadar 
bulabilecek bu müzikte. Ve onlara ka-
setinizde şöyle sesleniyorsunuz: Din-
meyin işçi köylüm emekçiler/Onlar si-
zin için şehit düştüler/Bayrağımız ge-
çerken hep elden ele yeni yiğitler girer 
mücadeleye. Yani birileri halk adına 
mücadele edip şehit düşüyor sanatçı  
da halka bunu anlatıyor. Sizin devrim-
cileriniz halktan kopuk mu? 

• Bahsettiğiniz türkü 94 yılındaki ça-
lışmamdan alınmıştır. Çalışmanın tümü-
nü incelediğimizde bu Sivas şehitleri 
için yapılmış  bir türküdür. Hasret Gülte-
kin'le ilgilidir. Bunun yanında 90 ma-
denci yürüyüşünü temel alan, sınıfın 
89' bahar eylemlililcleriyle başlayan 
"Bekle Ankara geliyoruz" şiirinin tür-
küleştiğini görürsünüz. Tabi ki, bir sen-
tez gerekir. Sınıfın kendi sorunlarının 
olup olmaması  öncülerin var olduğunu, 
öncülerin savaştığı  gerçeğini örtmez. 
Her ne kadar noktayı  proletarya 
koyacaksa bir öncü savaşın gerekli ol-
duğunu düşünüyorum. 

LI Sizin müziğinizde ağırlık tema 
öncülerin kahramanhklan ve uğ-
radıkalan zulüm ve eziyet. Bir de 
geride kalanların gözyt4rları. Bir sen-
tez ve temas kurulmuyor aslında... 

• Bu sözü bütünün içinden cımbızla 
çekip almışsınız. Yüz konserden en faz-
la üç tanesinde o parçayı  okudum. 
Bunun öne çıktığı  bir program yap-
madım. Oradaki kitlenin bilinç seviyesi, 
diğer katılımcı  arkadaşlarımın verdiği 
mesajlarda eksik kalan yerler neyse ona 
göre belirliyorum programımı. Mutlaka 
ve mutlaka tüm mücadeleye, en sonun-
da noktayı  işçi sınfının koyacağı  
mesajını  veririm. 

Remzi ÇAKIN 

T smail Göldaş' ın, araştırma inceleme 
'dalında ikinci kitabı  olan "Takrir-i 
Sükün Gürüşmeleri", bugün ülkemizin 
ertelenmiş  ama hiç yok olmamış  temel 
sorunlarına ışık tutacak önemli bir bel-
ge niteliğinde. 

Kitap; 1923 "Seçim" leri, "Atama 
Meclis" ve sonrası  dönemi beş  bölüm-
de ele almaktadır. 

1- Atama Meclis ve 1923 seçimleri. 
2-Seçimlerin yürütülmesi 
3-1923 seçimleri ve sol (TKP )Tür-

kiye Komünist Partisi (TIÇSF) Türkiye 
işçi ve Çiftçi Sosyalist Fıkrası  ve işçi 
Örgütleri. 

4-İkinci Meclisin Oluşumu ve Siya-
si Karakteri. 

5- Takriri-i Sükun Görüşmeleri. 
Atama Meclis, 1923 Seçimleri ve 

İkinci Meclis belgeleri bugün parla-
menter demokrasinin neden yerleşme-
diği konusunda önemli ip uçları  ver-
mektedir. 

Atama. Meclis'te farklılaşan fikirle-
rin, nasıl çatışmaya dönüşerek muhalif 
olanların tasfiye edildiğini, parlamen-
terlerin "Vatana ihanet"le suçlanıp yar-
gılandıklannı, hatta nasıl idam edildik-
lerini belgelerle, günümüz parlemento-
sunda olanlara ışık tutmaktadır. 

Atama mecliste, M. Kemal ve arka-
daşlarının fikirde birleştikleri birinci 
grup ile Osmanlının kültürel değer yar-
gılarım savunan ve Kürt illerinden ge-
len Milletvekillerinin fikirde birleştik-
leri ikinci grup çatışmaları, bugün Mec-
liste oluşan fikir tablolarıyla üç aşağı  
beş  yukarı  aynı  paraleldedir. Değişen-
ler; yüzler, kıyafetler, oturma mekanla-
rı  ve zaman dilimleridir. 

Meclis muhalefetinden bıkan M. 
Kemal ve arkadaşlarının parlamentoyu 
fes etme girişimleri, M. Kemal'in deyi-
miyle "kız gibi parlamento oluşturmak 
" tır. Yani muhalefetsiz bir parlamento 
oluşturmak girişimi kötü bir miras ola-
rak meclisin defalarca kesintiye uğra-
masına neden olmuştur. 

M. Kemal ve arkadaşları  tarafından 
muhalefetsiz bir parlamento için oluş-
turulan Halk Fıkrası, 1923 seçimlerine 
giderken ikinci gruptan; yani muhalif 
parlamenteri öncelikle seçim dışında 
bırakarak seçimlere katılır. 

Asker kökenli M. Kemal ve grubu, 
Komünistlerin ve sosyalistlerin deste-
ğini alarak seçimleri kazanır. Tasfiye 
edilen Kürtler ve Osmanlının kültürel 
mirasma dayanan ikinci gurup, ne yazık 
ki ikinci mecliste de ortaya çıkar. 

Tek Parti, tek şef, tek anlayışa teka-
bül eden bu girişim, tasarladığı  progra-
mını  ikinci mecliste uygulamaya koyar, 
Tükiye'nin şekilenmesini oluşturacak 
Takriri-i Sükun gürüşmelerini başlata-
rak bu kanunu mecliste kanunlaştınr. 

Gürüşmelere katılan 144 Milletveki-
linden 22 `si red oyu kulamr. Red oyu 
kulanan 6 milletvekili, "Vatana iha-
net"en Ankara istiklal Mahkemesi'nde 
idam cezasına çarptınlır ve idam edilir-
ler. 

Atama meclisinde kabul gören Kürt, 
Türk birlkteliği Takriri-i Sükun kanun-
lanyla yok sayılarak Lozan'a gidilir. 

Saklanan ve sürekli ertelenen Kürt 
varlığı  bitmediği gibi, bu gün boyutla-
narak günün temel sorunu olmaya de-
vam etmektedir. 

Osmanlı  kültürel mirasçılan da aynı  
şekilde yok olmayarak bugüne çoğala-
rak geldiler. 

Atama Meclisi'nin renkli fotografı  
olan bugünkü meclis,1923'te yaşanan-
lan 1997'de aynı  mantıkla yaşamaya 
devam etmektedir. 

Kitap'ta da değinildiği üzere M. Ke-
mal, 14 ocak 1923 tarihli İleri gazetesi-
ne verdiği demeçte; ."Paramızı, hayatı-
mızı  dış  düşmanlann sataşmalanndan 
kurtarmak, ülkenin dış  düşmanlara esir 
olmasına müsade etmemek ne kadar 
gerekli ise, aynı  zamanda onlardan da-
ha çok bir uyanıklıkla iç düşmanlara, 
içerdeki zararlı  adamlara da dikkatle 
bekçilik yapmak ve bütün davranışları-
nı  gözden kaçırmamak zorunluluğun-
dayız" derken; kast ettiği, tam da kendi-
ne muhalif olan tüm kesimlerdir. Hatta 
bu kesimlere bir kısım silah arkadaşı  da 
dahildir. (Kazım Karabekir, Rauf Orbay 
vs.) 

MGK'nin, 28 Şubat 1997 olağan 
toplantısında "ülkemizde irtica bölücü-
lükten daha tehlikeli bir konuma gel-
miştir. Ekonomik, siyasal ve kültürel 
her alanda ülkemizi tehdit etmektedir. 
Her alanda baş  tehlike olan bu mihrak-
larla savaşmak temel gürevimizdir" de-
mesine rağmen, Kürtler hedef tahtasın-
dan indirilmiyor. Kendilerinin katkıla- 

nyla gürbüzleşen islami hareket, Kürt 
ve diğer tüm muhalif cepheye itilerek 
cephe genişletilmiş  oldu. Yine gelinen 
nokta, tek tip anlayış  dışmdakilerinin 
tasfiyesi sorunuyla aynılaştırıldı. 

Takriri-i Sükun Kanunu'na red oyu 
veren Erzurum Milletvekili Halis Tur-
gut Bey, 'vatana ihanet'ten idam edilir-
ken; "Yaşasın İlkem payidar olsun 
Türklük. Bir Türk Türklüğe nasıl ihanet 
eder?" sözlerini haykınr. 

IP Genel Başkanı  Doğu Periiıçek, 
"irticaya karşı  Devrim Mehkemeleri 
kurulsun" , Bület Ecevit, Haci Bektaş-ı  
Veli Şenlikleri konuşmasında; "Sekiz 
yıllık kesintisiz eğitim, Atatürk'ün 59 
yıl önce başlatıp yarım kalan başarının 
zaferidir" derken, insanın zafer nerede 
diyesi geliyor. 

Tek tip düşünce, tek tarz meclis 
yaratınm demekte yaratılamıyon Her 
kesitimiz, kendi yönetenleriyle temsil 
ve yönetilmek istediğini, 70 küsur yıl-
lık geçmiş  ortaya koyarken, eskide 
diretmek kör bir inatla olmazsa olmaz 
kabul ediliyor. 

Bir atasözümüz, "Zararın neresinden 
dönülürse kârdır" der. 

Ülkemizin kültürel, sosyal, siyasal 
ve ulusal mozaiğini hesaba katarak, 
karşılıklı  özveride bulunarak, yeniden 
yapılanmasına hepimiz bohçamızdaki 
güzel taşlardan koyarak katkı  sunalım. 
Kimse kimsenin taşını  sırtlamak ya da 
fırlatmak zorunda olmasın . Zira yürür-
lükteki yine Takriri-i Sükun... 
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ları m' içlerinden lıonıurdanacaklar. Yeri ve 

zaman ı  değildi diyecekler. 
Gerçekten de yeri ve zaman ı  değ il mi? 

Ülkemiz, -halk ı m ı z ve biz sosyalistler fasit 
bir daire içinde kuşatı lm ış  durunıda. Çember 
daralarak güçleniyor. Bu durunıdan ç ı kmaya 

nası l ve tıe zaman baş lanacak? Dahas ı  böyle' 
bir niyet var m ı ? Eğer böyle bir niyet varsa, 
yapı lması  gereken, s(ını nlar ı rruZ1 aç ı k bir bi-
çimde tartışmak değil mi? 

Zaman ı  ve yeri değil demek doğru bir tu-
tum değil. Çemberi k ı rmak için, düşünce 
üretmek, tartışmak, sorunlar ı m ı z ı  açı kl ı k ve 
kendirnize güven ilkesiyle ele almak gereki-
yor. Blı nlı n biçimi tartışı labilir ama, yeri ve 
zaman ı  değil demek olmaz. 

(*-  Merakl ısına not: sözkonusu mültecilik, en ge-
nel tanımla ülkesinden çeşitli nedenlerle Avrupa vb. 
yerlere giclenlerle s ın ırl ı ı ili,,,,,ir ı(fis olup, 
Mars'ta yaşıyormuşca.,, ıııa olaylara ilgisiz kalanları  da 
kapsıyor. Bu anlamda Avrupa ve başka baz ı  k ıtalarda 

olan dostlarınnz gereksiz yere gocunmasınlar. Bu 
konuda yalnız değiller.) 

perspektif 

Zerdeşt A, SURUCI 

OO
smanlı  Türkü'nün Orta 
Asya'dan Ön Asya ve 
Kürdistan üzerinden 

geçip Anadolu'ya (asılı  Ana-
tollen) göçü ve baskınları  sü-
reçte zaten zayıflamış  Bizan-
s'ın zaafları ndan faydalanarak 
adım adı nı  bölgede yayı lı p, 
hı llklara, k ı l ı ç, kan ve çapulcu-
lukla boyun eğdirmiş  sayı ları  
yüze varan halkiardan topladı-
ğı  haraçla (vergi diye stisledik-
leri) palazlanmış tı . Türkler 
Arap ruhani ağalarının hakimi-
yet kurma yöntemlerini daha 
bir gaddarlıkla uygulamış,Ye-
men'den Balkanlara, Mısır-
'dan Cebeli Tarık'a işgal edip 
sömürgeleştirmiş lerdi. Salt 
soygun sayısız vergi, işgal, ta-
lan ve gaspla büyüyen Osman-
lı  Türkinıtin de egemenliği el-
bette ebedi olamazdı. O da sü-
reçte yükselip gelişen kapita-
lizın karşısında takattan düş-
müş, can çekişen bir canavara 
dönüşmüştür. (Batı lılar Türk'e 
hasta adam diyorlardı). Batının 
belli baş l ı  gelişkin emperyalist 
güçleri başta İngiltere, Fransa, 
İtalya ABD ve sonradan katı-
lan intirnacı  Almaya 19.yy'dan 
itibaren Türkün işgalindeki sö-
mürgelere gizli-açık elat ı p, 
parça parça yutma kavgasına 
(yarış  demek daha doğru) giriş-
tiler. Batı  devletleri hedeflerine 
varmak için teknik ve ticari üs-
tünlüğün yan ı sı ra, diplomatik, 
askeri ve misyoneri i k silahları-
nı  devreye sokup, bölge halkla-
rının Osmanlı  Türk mezalimi-
ne karşı  haklı  kinlerini suisti-
mal edip, bu halkların nı illi 
duygularını  kam9ı lamaktan da 
geri kalmadı lar, Işte Arap mil-
liyetçiliği de böylesi bir ortam-
da dışarıda uyandı rı lmaya çalı -
şıldı. Tı pkı  papaz Bahire'nin 
Muhammed'e öğrettiği "yüce 
haberler" misali, Arap milli-
yetçiliği de Bonapart'ın Mı sı r'ı  
işgal etmesi ile Araba aşılan-
maya çalışı ldı . Bonapart'ın 
amacı  Araplaştılmış  Mısırlı ları  
dolayısı  ile Arapları  Türk'e 
karşı  örgütleınek, Türk'ü böl-
geden saf dışı  ederek yerine 
kendi hakimiyetini kurmaktı. 
Dahası  Arapları  Ortadoğu'da 
hegemonya (kendisi) için bir 
sıçrama tahtası  olarak kullan-
maktı. Arap milliyetçiliğini dü-
şünsel yerel kaşifi de Arnavut 
kökenli olan . Kavalalı  Mehmet 
Ali Paşa'dır. Bu zat 19.yy'da 
Avrupa'da öğrenim görmüş  ve 
Türk ordusunda subay olarak 
görev yapıyordu. Mehmet Ali 
bizzat Fransız ve İngilizlerin 
yardımı  ile 1834'de bugünkü 
"Suriye" denilen bölgeyi Türk-
'ten aldı . Mehmet Ali'nin bun-
dan sonra ilk yaptığı  şey; böl-
gede Türkçe Arap milliyetçili-
ğinin fikirlerini yaymak oldu. 
Onun danışmanları  Fransız ve 
İngilizlerdi. Aşiretler şeklinde 
bölünmüş  olarak yaşayan 
Araplar, dolayısıyla diğer halk-
lar, Mehmet Ali'nin tüm çaba-
larına rağmen bu bilince bir 
türlü varamadılar. Onun oğlu 
olan İbrahim Paşa'nın da bu 
konudaki tüm çabaları, tıpkı  
babasınınki gibi Araplarda ulu-
sal bilincin gelişmesine yetme-
di. İbrahim Paşa Arabı  uyan-
dırmak için bu sefer şiddet ve 
gaddarığa başvurdu ise de bek-
lenen neticeyi vermediği gibi 
feodal düşünceyi aşamamış  
Arapların huzurunda Morlo-
wen'in deyimi ile "Türklerden 
daha da gaddar ve kötü bir za-
lim" olarak değerlendirildi. Sü-
reç içerisinde bölgede etkinlik 
kuran İngiliz ve Fransız emper-
yalistleri 20. yy'ın başlarında 
gizli-açık anlaşmalarla bölgeyi 
kendi aralarında paylaşmışlar-
dı. Sonradan devreye girmiş  
Alman ve ABD hummalı  bir 
çaba ile pastadan büyük pay 
koparmak için kolları  sıvamış-
tı. Konumuz sadece "Suriye" 
olduğu için Ortadoğu bölgesi 

. halkları nın paylaşım kaderleri-
ni bu yazımızda ele almayaca-
ğız. Sözkonusu süper güçler 
(Rus Çarlığını  da anmak gere-
kiyor) diğer halkların yanı- sıra 
özellikle Arapları  yanlarına al-
mak için Arap "hamiliğine" so-
yundular ve kilise misyonerle-
ri, dergi, elçi, gezginci vb. va-
sıtasıyla Arap milliyetçiliğini 
geliştirmek için olağanüstü bir 
çaba içerisine girdiler. Pratik 
casusluk (örneğin İngiliz Law- 

rence) ve iş  bi rli kç ileri örgütle 
menin yanısı ra Arap milliyetçi 
liğini körükleyen ve birbiri ar_ 
dına adeta papatya misali Arap 
piyasasına dergi ve gazete sür-
düler. Bu konuda bir fikir edin-
mek için sözkonusu devletlerin 
(batı) sadece 1904'den 1914'e 
kadar çıkardıkları  dergi ve ga-
zete sayısına bir göz atmak ye-
ter  de, artar bile? Örneğin İngi-
lizler Ktirtçe (rl'gihiştini Na-
sip) derginin yanısı ra, Liibı laı i-
'da 29'dan 168'e Suriye'de 
3'den 87'ye Filistin'de 1 'den 
31'e, Irak'da 2'den 70'e Arap-
ça dergilerin say ı lar ı  çı kar ı la-
rak Arap kitleleri arası nda da-
ğı t ı ld ı . İ ngiliz ye Frans ı zlar ar-
tık gerçek l ı egenloı lya 

gizlienıe gereğ ini duyınıı - 
yorlardı. Nilekin ı Nisan 
191.6'da Mekke Şeriti I liiseyi-
n'i "Arap Imparatoru-  diye 
Türk sömürgecilerine karşı  
devreye soktular. "Zaten bu 
Arap yanlısı  tutum-mı  bir a ı na-
cı  da Arapları  bölecek bir biri-
ne kırdırmak ve kendilerine 
bağlamakt ı r. Zaten İ  ı lgilizlerilı  
(özellikle) bil ktnııı da usı tict ı  
rolü iyice biliniyor. İ ngilizler. 
buna paralel olarak 1917'de bi-
!inen "Balfour Deklarasyonu" 
ile, Yahudi halk ı na bir vatan ı n 
hediye dilı nesi projesini de ha-
yata geçirmeye çalış t ı lar. zaten 
1916'da Sykes ',fl aş  
ması  ile Türk egemenliği iyice 
çökerti I ı nişt I. Mekke Seii ı i 
Hüseyin'in oğlu Faysal 
1918'in Ekim ayı nda Frans ı z-
ları n kış k ı rt ı nası  ile kendisini 
Şam'da "Arap hiikunidarı " ilan 
etti. İ ngilizler ;ı yııı  dönemde 
Filistin'de l'rıııı sıı lar da 1 ii!). 
naıı  ve kuzey sabilleti ı tde aske 
ri idarelerini kurdular. l'ays.1 
l'nı  işi (fonksiyonu) art ı k bit-
mişti. 

'Fransı zlar 'K111111111 1920'de 
Avrupal ı  kt ı pitalisı lerin Türkle- 
re dikti toprağı  birey- 
selleştirine 1('(/(111(15111111(-1 ka-
nununu çıkartarak toprağı  ağa, 
şeyh ve askeri, büroklardan 
oluşan bir avuç işbirlikçiye 
devredip, kendilerinin (Fransa 
ihtiyaç duyduğu toprak ürünle-
rine el koyarak) hakimiyetleri-
ni pekiştirdileı'. Zaten Fransız-
lar bölgenin çoğunu daha 
1918'lerde ele geçirmiş lerdi. 
Faysal'ı  Arap imparatoru ilan 
eden Fransızlar, onu yeteri ka-
dar kullandıktan sonra da koy-
dular. Fransızları n kırda toplu 
ve aşiret halinde yaşayan hal-
kın toprakları nı  alarak kendile-
rine devrettiği, şeyh, üst tabaka 
ve komprador kliğinin çoğu. 
Osmanlı  döneminden kalma 
olup ezici çoğunluğu Yahudi, 
Ermeni ve Arap olmayan halk-
ları n mensubuydular. Fransız 
emperyalistleri halkları n gele-
ceğini zorlaş tı rı p karmaşı k hale 
getirmek için, Halep, Şam, 
Lazkiye ve Cebel Dtküz'cle şe-
hir devletlerinin kuruluşunu 
öngörürken, iskenderun'u 
Türklere bı rak ıp, Kürdistan'ı n 
güney parçasını  işgal edip son-
radan kuracakları  kendi eseri 
olan Suriye'ye kandan Fransız 
emperyalizmi bununla da kal-
madı, Şeyh Sait İsyanı 'nı n bas-
tırılmasında Türklere aktif des-
tek verdi ve 30.5.1926'cla 
Türklerle bir anlatlaşma yapa-
rak Kürdistan ulusal kurtuluş  
mücadelesine karşı  bir cephe 
koalisyonu kurdu. 

BAAS Sosyal faşizmi 
Fransızların 1940'larda böl-

geyi örgütledikleri işbirlikçi 
Arap uşaklarına teslim etmeye 
hazırlandıkları  sırada, Antak-
yalı  Yunan Ortodoks hiristi-
yanlardan Mişel (Michael) Ef-
lak ve Salih el Bitar adlı  iki ki-
şi Suriye bölgesi başta olmak 
üzere (Irak, Lübnan, Ürdün, 
Yemen vs. Arapları n egemenli-
ği altındaki coğrafyada, Arap-
lar namına "El Wehde, El hür-
riye wel İştirakiye" - birlik, öz-
gürlük ve toplumsal katı l ı mcı -
lık- parolası  altında Arap üs-
ttinItiğünü körükleyen ırkçı  fi-
kirler yaymaya başladılar. Bu 
klik kafatasçı  fikirleri yaymak 
için de BAAS, "Arab'ı n Yeni-
den Doğuşu" adl ı  faşist partiyi 
kurdular ve söz konusu ülke-
lerde taban toplamak için her 
türlü kı lık ve metoda başvur-
maktan geri durmadılar. BAAS 
sergerdelerinin El Wehde- Bir-
lik- den kasdı, bölgede yaşayan 
halkları  temizleyip (sürgün, 
katliam, asimilasyonla) saf bir 
Arap birliğini oluşturmak veya  

Arap olmayan halklar ı n kimlik 
ve benliklerini mutlak surette 
inkar edip, sallsan Anıp 

Isahl ı ntısı d ı r. BAAS' ı n Web-
ı le (birlik) den anladığı  diğer 
bit' şey de, Araplar BAAS' ı n 
komutas ı nda yeniden birleş ip, 
t ı pk ı  Muhammed dönemi 
ııı isı l ki o zaman ı n süper iki gii-
eü ol ıı n Bizans ve I:arslan las 
fiye edip ispanya'dan Hindis-
t al ı  'a kadar hatta Endenozya'-
ya kadarki coğrafya k ı tasında 
Arabul otoritcsini tesis etti ise, 
bugün de ayni neticeye varmak 
için Arap birliği gerçekleştiril-
inelidir. 

BAAS' ı n "el Inirriye- 
riyet) den kasdı, Araplar söz 
konusu coğrafya& sadece öz-
gür olarak yaşamakla kalma-
m:Ili, 11yili zamanda siitkomisu 
ki [ada yaşayan ;ima lıas 
olmayan halk ve 1,111.18la- 

yin Orl, adet ve kültürleri redde-
(Hit) yaşaill ııı iıııı ill ı d ı r. 

"11 iş tirı tkiye kat ı - 
l ı m-dalı  BAAS'ı n ( Suriye ve 
Irak'ta olsun BAAS' ı n prog-
ram ve lı ederi ayn ı d ı r) anladığı( 
şey, l ı er yaban ı l idare 
şekline özellikle sıı v;ı 1ii ıııe 
karşı  toptan savaş  ve karşı  ol-
mal ı d ı r. BAAS'ı n idaresi, her 
türlü "yabancı" ideolojiyi red-
deden (kendisininki zaten hiç 
yok), sadece Qediye- Reis- ön-
.lerliğinin verdiğ i en ı in ve. be- 

çiiı ii ııı leri (sit çözüm- 

ı nallara iiiiii :\111111111•111 pra ı ik ı e 
uyı llığı l diğe' Arap şeyh ı eri ıı  
kinden farkl ı  olmayan, daha 
kat ı  !lir 

BAAS' ı n idaresi iı.erçeklen 
insanl ı k tarihinde eş ine :ıı. rı lsı  - 
l ı m ı r ç ı lg ı n I ı ir (,sizin ve den ı a 
ı,ııiilerlı• dolu koyu izin kOleci 
sisle ı ndir. Dikkat edilirse Sos 
yalizı n -ki Arap sosyalizı ni 
kastediliyor- keh ı nesine bile 
başvuran BAAS'in Suriye'de 

i ıelisi ııden bu yana »İ  
yı l geçs ı lw.,-;111(• ri ı i:ıjı leıı , (iktidar 
gasb ı  I (İ nekçi halk ı n yaşam se-
viyesi ve n ı plumsal haklar bir 
Sııııı li'lli ıı k M ı hı ' rarkl ı  ol ı nad ı  
ğı  gibi ekonomik olarak zaten 
Suudi vb. Şeyh idaresiyle zaten 
karşılaştınlarnaz, (»ilik ü onlar-
dan çok çok geri (klip, halk se-
falet ve yokluk içerisinde kı v-
ranınaktadı r. BAAS' ıı t irk vi ve 
geri konumunu, bizzat prog-
ram ve devlet anayasası  ele ve-
riyor. Bunlara yeniden d(-)ıııııek 
üzere ş imdilik burada ara ver-
elim. 

Fransızlar, bilindiği gibi, 
1946'nın Nisan'ında bölgeyi 
Arap uşaklarma terkederek çe-
kildiler. Böylece Fransız ma-
milli' yani bir "bağımsı z" Arap 
devleti daha oluştu. Halbuki 
Fransız emperyalistlerinin et-
kinliği sadece şekil değiştirdi. 
Çünkü Hama, Humus, Lattaki-
ye, Şam vb, diğer şehirlerde 
elektrik kurumu, bankalar, ula-
şım, tarım, radyo, inşaat sektö-
rü, sigortalar ve özellikle petol 
Fransız tekellerinin, ya dolaylı  
ya da dolaysız olarak, ellerinde 
kaldı. Hatta 1956'ya kadar 
(tıpkı  Arap peygamberleri gibi. 
Çünkü Arap ruhani (peygam-
ber) ağ'arları  da kendi dönemle-
rinde ırzı m süre Yahudi, Bizans 
ve Roma para birimlerini kul-
lanmışlarch) Suriye'de, Frınsız 
para birimi, geçerliydi. Fran-
sızların "Suriye" ucubesini ya-
ratmaları nı n ardından, İngiliz-
ler de (esas ağı rlıklı) hemen 
yanı  başında "allahın seçkin 
milleti" için İsrail devletini 
kurdurdu. "Suriye" devlet olur 
olmaz "Arap Zinciri" politika-
sını  başta Kürdistan'ın bu par-
çasında ve diğer halkları  (Ya-
hudi, Asuri, Çerkez, Dürzi, 
Aramiler Maroni, Filistinliler, 
Yunanlılar vb.) uygulanıp 
Araplaştırmaya başladı. Fran-
sa'nın Suriye'deki artıkları  
(uzantıları ) dışarıda hegemon-
ya peşinde koştular. 1948'de 
İsrail "kurulur" kurulmaz, Su-
riye sömürgecileri hemen sa-
vaş  açtı  , fakat büyük bir hezi-
mete uğrayıp kabuğuna çekil-
di. Bunun ardından Fransa 
uzantısı  klikler arasında din-
meyen tasfiye ve darbeler bir-
birini izledi. İlk darbeyi El Za-
im adlı  Kürt bir subay yaptı. 
1949'un Martı 'nda bir askeri 
darbe bunu izledi. Aynı  yılda 2 
darbe daha yapı ldı  (birincisin-
de ABD'nin, ikincisinde ise In-
gilizlerin parmağı  vardı). 
1951'de yeniden darbe yapıldı. 
1954'de askerler bir daha dar,  

be yapı t. Kısacası  Suriye' ı le 
1963'len 1970'e kadar 3 askeri 
darbe, 2 darbe giriş imi ve .) l ııı -
kürtı el değişimi birbirin i izledi, 

BAAS partisi 19:Wı la yapı-
lan seçimlere kat ı lması na rağ-
men herhangi bir taban banka-
m:idi. BAAS taban bulmak için 
Izer türlü demogojiyi kullanma 
ya ve üstün ı rk safsalası m yay-- 
maya devam etli. Bu diiııı -ııı  
Mısırda iktidar olmuş  Abdül . 
cemal Nası r kli ğ i de, kendisi. 
ıı iıı  ı iiı n Arapların önderi oldu 
ğunıı  tasarhyor, Arap devletle--
rinde ve özellikle Suriye'de 
kendisine bağ l ı  ııı iirid örgii ı  
lennıeler yap ı yordu. Nasir. 
BAAS 'ç ı 1k ı n 1 . 1l.enk ı ç ı  
kadarı  için iyi kallanabilecciii 
ni thişiinerek tin ı ive 

den (Reş li Askeri komitevit 
M ı sı r'da egilip, leertibe ı er ka_ 
zand ı rı p inı kıııı  sağ l ııı l ı k ı .ı n 
sonra bunları  yine gerisin ,,.eri -
ve Suriye'ye yollad ı . Cemal 
Nası r, Suriye'yi Nl ı sı r' ı n bir 
kıllar lıdlgesi haline çevirmiş ti. 
Askeri Iteş li koı niiede şıı  iııı ki 
ebedi ezel lli ı ht esat fil 
ş isti ı le kil 

190.3'ı le Suriye'de ıs ı tetla ı  
ItAAS.v ı lar ve subaylar (Aske 
ri komite) Salih Il K ı li ı r' ı n  yii 

I ı ir darbı • va pi l ı ar, 
Darbecilik zaten birbirine gii -
yenileyen birbil ıııı  Iiı stlyeye 
uğraşan bir çeı c•lci k I ıı bliyi 
Nitekim Mart 19()3'den Nefti 
111117 1963'e kadar RAAS'çll.11 
la Nami' i ı rasinili ı  
çai ışn ı a ve birbirini imha ei ııı e 
i,ii ı viışı  yaşand ı . ItAAS, Nası r 

alL ı rli ı rill ı  (eror ii ı laz ve kay-
be ı n ı elerle h ı i ı rd ı k ı en sonra bit 
sefer kendi içinde trinitlik ve 
k ı yım yönelik. Binlere(' kiş i, 
terör Ve işkei ıı . e ı l ı • ortadan kal-
d ı rı ldı . Yap ı lan Mm bu vahşet 
"saf Arap yaratma 
adına sergilendi. ItAAS içinde 
buna rağmen teli' S;IVatil (1111 

Incil'. ltAAS' ı n 
içinde bir (1:ı rl ıe daha yapı ldı . 
Dönemin l ı avi ı  kuvvetleri şefi 
Hafız kliği de yerde'ğ'işti- 
rerek dai becilere katı ldı. Hafı z 
Esat da süreçte dönemin sa-
vunma bakanın' devirip ve bir-
çok "yurtsever tak ipçilerini" 
ortadan killd ı rdik ı : ıı r:ol ı ra, Ka-
sııı t pk/O'ı li: kendisini hala ge-
çerli olaıı  parolaya uygun ola-
rak "ile! ebed, Hafı z el Esed" 
ülkenin ve Arabul ebedi önderi 
ilan etti. Ebedi önder Hafız'm 
diktatörlüğü yükseldikçe, halk 
aşağılandı  ve sefalet içinde 
belendi. BAAS, 8.3.1963'de 
darbe yapar yapmaz ülkede ha-
la yürürlükte olan olağanüstü 
hal kanununu ve Kürdistan'ın 
bu parçasıııda olağanüstü savaş  
halini ytirünnektedir (Irak BA-
AS'ı  da Suriye'dekinden iki 
gün önce, 6.3.1963'de, darbe 
yaptı.) 

BAAS'ın darbesi ile yaşam 
sadece halka değil, BAAS'çı  
olmayan zengin kesime de zin-
dan edildi. BAAS çetesi dikta-
törlüğünü pekiştirip palazlan-
mak için tüm ülkede bir soy-
gun furyası  başlattı . Halkın 
mallarına el koydu. Bununla 
yetinmeyen BAAS faşizmi so-
runların altı ndan bunalmış  hal-
kı  yatış tı rmak için, terör, tutuk-
lama, infaz ve kaybettimenin 
yanısıra başka hilelere başvur-
du. Örneğin: Mısır Ürdün vb, 
ülkelerle birleşerek "kutsal 
Arap birliğini gerçekleştirme" 
Arap topraklarını  "İsrail siyo-
nist çizmesinden" kurtarma gi-
bi manevralara da sanı ldı. Bi-
lindiği gibi BAAS çetesi Ür-
dün ve Mısır' .. la birlikte 
1967'de "siyonist veledin kö-
künü kazımak" üzere giriştiği 
savaşta İsrail karşısında yenil-
miş, hem Mısı r hem Suriye ıs-
rarla kendi topraklıarının bir 
kesimini bırakarak inlerine çe-
kilmez zorunda kalmış lardı. 
BAAS İsrailden yediği tokatla 
daha yumuşak ve ihtiyatlı  dav-
ranmaya başladı. Bugün hala 
sahte bir tavırla Golan Tepeleri 
sorununu gündemde tutmaya 
çalışmaktadır. Bu vesile ile 
Amerikancı  Arap petrol şeyh-
lerinden para koparmaya çalış-
makta, halk kitlelerini de yatış-
tırmayı  amaçlamaktadır. Hafız 
kliği savaş  yenilgisinin acısı  ile 
psikolojik hilelerden başka bi-
rine daha başvurarak kitlelere 
kendisinin de büyük bir "mü-
min" olduğunu göstermeye, 
camide namaz kılarken çekti-
rilmiş  görüntülerle ispatlamaya 
çalışmaktadır. BAAS' ın estir- 

diği terör, nıutlak diktatörlük 
ve sahte "ı niiinitıvari" senaryo-
ları , ezilen halk kitlelerinin bu 
faş ist çeteye karşı  her fırsatta 
tepkisini göstermesinin önüne 
geçemedi. 

örneğin l ıalk It)o•I'de Ha-
lim ve Ilı nuı ls şehirlerinde BA-
AS' a karşı  sokaklara döküldü. 

Pı otrsıı ,lar kanla bası ir ı ldt, 
Şam' d,t yiiı lcrec gösterici t ıi-
tuklan ı p ı indanlarıla işkence-
terden geçirildi. 1.907'tle Mı-
sır'da Hasan el 13enna adlı  kişi 
BAAS rejimine karşı  "İlıvan-i 
Miislimin" ı ntisillman kardeş  
ler örgiitiiıı ii kilolu. Bu ör'gü- 
lü ıı ıı .,\Assç ı lann- 
kinden farkl ı  değ il. 'tek atik 
ııı üslü ııı a ıı  k:ı rdeş lerin, BA-
AS' ı n bat ı l ı  emperyalist ülke- 
lerin o ı rr ı tleı l ı iır ajan 
örgütü old ıı iı, ıı  i ı ldias ı dn. iuten 
BAAS' ı n da en hıı la korktuğu 
kesim budur. Bn nedenle 
10().1'de BAAS çetesi sadece 
I tanla şehrinde 15.000'ı len 
fi ı ila kiş iyi .o.n.1111S11. bir şekil 
de kalleı lip şehri yak ı p y ı kt ı . 
Yine BAAS' ı n ebedi seti I k ı lı / 

Filistin davas ı n ı  
ı lesı ekliNoı l ı n ı  devir 

Irı l ıı n çal ışmas ı n ı  kOı nkleili, 

diine karşı  i ı vi ı klandiPr ı lili ı , bı l 
sefer de .ı skeri desteği reddetti-
ği gibi Filistin huil ı ine "Kara 
Eylül" olarak geçen kalli:In ı m 
bizzat mimari oldu. Ilafız'm 
kendisi o dönem savunma ba- 
kın-11yd', Hafı z fıış istinin 
karşı  devrimei i ıı ;la ı lar ı y- 
dtklanmula suni O 
başta I,iil ı t ı a ıı , İ  Iril ıııı  ve Filis-
tin hinekeii ıı i ıı  deyi 

I ı irbirine k ıı ihrlari ı k, Soy-
ye ı le ı  dahil bat ı l ı  en ı peryaligl-
'erin adına tas ii ye edi l ) kontrol 
enneyi bizzat 

Nitekim 19 l ı;ış lAr ı l ı da 
l'Is:(Yniin ve I .U1)11;11111 sol 
'elin zaferi ekle etme olı s ı ll i ir 

h ı l aş is ı  
itaya başvur askeri sald 

makta tereddüt gün- 

dür bu gündür 
ri çekilmiyor. Hafız Usat' ı n bu 
karşı  devrimi askeri sald ı rısı  
başta l'ransa, ABD ve diğer 
empervalistler olmak üzere, 
kilanjistler ve İsrail'in onay ı n ı  
akl ı . Sovyetler de göstermelik 
açıklamalarla saldırıyı  dolaylı  
onayladı  . BAAS ve başbuğu 
Esad, emekçi halkı  sessiz ve 

yığınına çevrimek 
iviit tüm "Suriye"yi bir baştan 
obur başa toplumun nefes ve 
uykusunu dahi kontrol altı nda 
tunnah 14'den fazla değ i 
ş ik ist ı l ı barill ve ajan örgütlerle 
zaptürapt alt ı na .ı l ı n ışhr. Bit ti 

buna rağmen 1982'de Müslü-
man Kardeşler Hama şehrini 3 
hafta kuşattılar. Ordu en ı tz 
500' den fazla kişiyi katlederek 
şehri yeniden kontrolüne aldı. 
Kısacası  rejim içerde terör, in-
faz, kaybettirme, ekonomik sü-
mürü, din ve istihbaratla, Filis-
tinli grupları  birbirine düşüre-
rek Lübnan'ın bir kesimi işgal 
edip sömtirmenin yanında, bu-
rayı  İran destekli terör gurupla-
rına bırakarak İran'dan petrol 
ve para olarak, sahtekarca anti-
İsrail pozlar takınarak Arap 
şeyhlerinden aldığı  petrol do-
larla ayakta kalmak için çırpın-
maktadır. Rejimin faşist ve ko-
yu baskıcı  özünü sergilemek 
için bazı  rakamların verilmesi 
yeterlidir. Örneğin ebedi "Ön-
der" Hafız Esad'ı n darbesinden 
önce sayısı  70 bin civarında 
olan istihbarat, Hafız'ın darbe-
sinden sonra istihbarat (muha-
berat) sayısı  550 bine yükseltil-
di. Ayrıca 250 bini askerliği 
yapmakla mükellefli olan bir 
birimin yanında 50 bini bulan 
özel timi de buna eklemek ge-
rekir. Buna polisiye ve diğer 
dallarda görevlendirilmiş  ama 
istihbaratla çalışanları  eklen-
meli. Ayrıca kamu sektöründe 
çalışan istihbarat sayısı  90 bin-
dir. Savunma sanayiinde çalı-
şanların sayısı  ise özenle gizli 
tutuluyor. Zaten milli gelirin 
%15'i istihbarata ayrı lıyor. Kı-
sacası  tüm kamu sektöründe 
çalışanların üçte biri direk Sa-
vunma Bakanlığı 'na bağlı  per-
sonel olup, sivil sektörde çalı-
şanlarda yine BAAS'cı  subay-
larca yönetilmektedir, Savun-
maya ayrılan miktar milli geli-
rin %50'sini tutrnaktadır. BA-
AS çetesi bundan başka "genç-
lik örgütleri", "öğrenci örgütle-
ri", "para-militer örgütler", 
"Rezervistier", "milisler"  

• • 

ızmı  
"köylü ğençliği örgütleri-  vs. 
çetelerle tüm toplumu :idim 
aı l ıııı  izlemekte Ve böylece bas  
ki alt ı nda ıııııı i) sOıntlı nnek ı edir. 
Dikkat edilirse tümü o4„ııııı iıe 
bu paramiliter gliruhlar diş  
düşmana karşı  değil, bizzat 
halka ve çalışan emekçi kesin' 
lere karşı  konuşland ı nl ,mış t 
Dahası  BAAS teph ı n ı a "V:I 

ben, ya (...şman-  111;111111 ,1 \13 

tüm toplumu It As ',I it ye ı s ı / 
köle deyin) olmaya zor k in ı a k 
tadtr. Zaten halka gliv(111111(1Vell 

faşist terörist iktidar, bıı  şel. ildr  
halk ı  birbirine karşı  örgütle ip 
başbug 
ebedileşlirn ı ckt ı r. BAAS s1(11(1.,11 

!111V(111111(1,111.111 ı leil iiiiii 
! MI:Iv:111 01p.1111(1c bil!' 

giivenn ı enick ı e 
yltilııı  çok stttt ılt ve 1111 

Maktallit. Çetenin iievı •k ı  uyu' 

sayısı  15 bin eellal civ111111(1;1 

der. Kinli çey ı eler ItA.W ı l ı  
iiii bal ı el, 113113 .i ıı i ı  c ı l ı pe ı v;ı  

lisi ıı IIIM,r ııııı iyle ı l ı eve ve bu 

propi ı i ,.andal ı r bile yap-
maya cc'sarel ediyorlar, Bu 
çevreler hangi nedenden kay 
naklimusa kaynaklansııı , 
davranarak vıı ka ı - ı da kaba 1131 

vcolıeye çalış tığımı z 1111 
faş isl len ı nin inSant ı O karşı  

suça ortak olnyor k ı r, 
(Ayrıca rejimin k ı i ı ii ı .,win' ı n 
bu parçası i ıı ii ı  ııı rcııı l ı  ta karşı  
işlediğİ  soyk ı r ı m ve icı los ı d 
politikasını  başka bir yazı da 
verileceğinden burda işlem ı le 
di.) İ nsanl ı k duygusunu yün 
inelim:. hiç bn kimse ve çevre 
1)11 1:111,11 (:(-1rvi ;ı 1,1;i111:1V11 y(111(1 

ten  Hitit cle11:11, -ka ı deş-  ItA 
AS' ı ni ı  lurş i içi ııı le İsrailin de 
bul ııııı hrı'm bitti huuuu ctlipc(N1:1 

) ı sı  kai ıı i ııııııı  
viış l' ııda, bit cııı pr ı vi ı lisı  kan ı  
ranııı  sal ı n ı la 1 11•31i1,1(- hii11(•icy 

i ı skeli ı le ver aliıı i ı k tel ıı - 
nin(' desı ck ç ı kiııı la ı l vey:ı  ;ııı. 
la ııııı  Ol-11)as etmeyi.- k-ille.a ı llııı  
ça ı p ı el bı r şekilde l ı tt kcı  ya 

v(-  b ı r o 
kad;u da demagojik Noylen ı li - n-
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tık. Şimdi de BAAS'in kin 111.11 
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yazımıza son yel el ini.  

Michael Eflak islam bir 
arap tnilliyetçiliğinin hareketi  
dir. islamı n misyonu Arap in 
satım' yaratmaktı r Biz aterin ı i 
reddediyoruz. Çünkü hayaı  
nanç demektir ve bir ateisı  bir 
yalanc ı d ı r. "Biz Almancı  filo 
zifiden tiğ'reniyorduk." "Arap - 
La ıı i ı s ı l ki dün i ıı kip eıtilerse, 

de milliyetçi inancı  ta-
kip eni eleri gerekir." "BAAS 
enternasyonalist değil; milli-
yetçi bir harekettir", "Komü-
nist teori Arap ülkelerinde va-
rolmayan (Patolojik) sınıf kar-
şıtlıklannı  bulmaya çabalıyor." 

Şimdi de Suriye Anayasası ' 
nın bazı  maddelerine gözatalım 

S.146. Yüce Anayasa mah-
kemesi 5 kişiden oluşur. Cum-
hurbaşkanı  bunlar arasında bi-
risini başkan olarak seçen. 

5.154. Şu anki Cumhurbaş-
kanını n görev süresi hıristiyan 
takvimine (isanın doğum) gö-
re Suriye Arap Cumhuriye-
ti'nin başkanlığına seçilişinin 
ilanından (gününden) baş la-
mak üzere 7 yıl sonra biter. 
(Buna rağmen 1970'de darbey-
le gelen Esat kliği tam 27 yı ldır 
bu makamı  işgal etmiş  Zerdeşt 
A. SURUCI). 

5.109. Cumhurbaşkanı  sivil 

verir. 

S.103. memurları  sefer ve 
kanuna göre görevlerine son 

ri 
  

S.103. Cumhurbaşkanı  or-
dunun ve silahlı  güçlerin ko-
mutanıdır. O bu günün işlevi 
için gerekli olan kanun ve ko-
mutayı  çıkarıp düzenler. 

5.I01. Cumhurbaşkanı  ola-
ğan üstü hal kanunu çıkarır ve 
kanunun öngördüğü (siz kendi-
sinin anlayın) şekilde son verir. 
(1963 den beri tüm Suriye'de 
Olağanüstü Hal Kanunu günü-
müze dek yürürlüktedir.) 

5.100. Cumhurbaşkanı  sa-
vaş  ilan eder ve genel seferber-
liği örgütler, Halk Meclisi'nin 
onayı  ile barışı  imzalar. 

Şimdi de en demagojik bir 
kaç paragrafı  izleyelim. 

1- Suriye Arap Cumhuriyeti 
egemen halk demokrasisi ve 
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sosyalist bir devlettir, Toprağının bir parçası  hiç bir 
şekilde bölünemez. Suriye Cumhuriyeti Arap Cum-
huriyetleri Federasyonu'nun bir parçası dı r. 

2- Suriye bölgesi halkı  Arap ulusunun bir parçasıdı r. 
Halk kapsamlı  birliğini gerçekleştirmek (Arap olmayan 
halkları  ortadan kaldırmak diye oktı yilit 1 için ı nticadele 
eder. 

9/1- İslam Hukuku (Feqeh) Yasama'nin kay- 
nağıdır. Cumhurbaşkanı 'nın islam olması  211a,i. (işte 
Arap Sosyalizmi 

13- Devlet ekonomisi her tür ~Itkib/ü ortadan kal- 
dırmaya yönelik sosyalist plan ekonomisidir. 

4 -Arap dili resmi dildir. 
Kaynak: Michael Eflak; Fi Sabil al BAAS, Beyrut 

1969. S.165, 90, 29, 109 
Hüsarnecldin Falloun, Die Baatlı  Parti 1997 

Arap milliyetçiliği ve BAAS f 
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Hangi koruculuk kalkacak  TIBSET 'e destek artıyor 
Baştaraft S.1'de 
Üç ayrı  koruculuk uygulanıyor 

Yaklaşık 14 yı ldır bölgede uygulanan 
diğer OHAL uygulamaları  gibi korucu-
luk da ilk uygulamaya konulduğu gün-
den itibaren çözümsüzlük getirdi. Koru-
culuk bölge ekonomisinde ve sosyal ya-
pısında meydana gelen yarayı  derinleş-
tirdi. Korucular silah ve uyuşturucu ti-
caretinin yanısıra, adam kaçırma, fidye 
isteme ve bu dağrultuda çete kurarak ci-
nayet işleme faaliyetleri yürüttü. Sayıla-
rı  50 bini geçen korucular giderek etki-
sizleşince ve koruculuk çözülünce, dev-
let koruculuğu yeniden cazip hale getir-
ınenin yollarını  aradı. Bu arayışlar ko-
ruculuğu üç ayrı  tarzda uygulanmasını  
getirdi. 

Geçici köy koruculuğu 
Koruculuğun ilk uygulama biçimi 

PKK'ye karşı  GKK şiarıyla ortaya ko-
nulan geçici köy koruculuğudur. Köylü-
ler büyük bir baskı  altına alınarak silah-
landırıldı . Silah alan köylüler operas-
yonlarda ön saflarda yer alırken, büyük 
kayıplar verdiler. Korucular ilk yıllarda 
hem devletten maaş  aldılar, hem de nor-
mal köy yaşamlarını  sürdürdüler. Ancak  

1993 yılı  itibariyle korucular sadece ma-
aşla yetinmek zorunda kaldılar. Çünkü 
silah almayan köyler gibi onlara da gü-
venlik gerekçesiyle yayla yasağı, ot biç-
me, ekin ekme yasağı  gibi kısıtlamalar 
getirildi. Korucular bu nedenle ellerin-
deki hayvanlarını  da satmak zorunda 
kaldılar. Geçici köy koruculuğu uygula-
masının son bulması  durumunda büyük 
bir bölümü evlerini kent merkezlerine 
taşıyan korucular ellerindeki maaştan 
yoksun kalarak devletten iş  talep eden 
durumuna düşecek 

Gönüllü koruculuk 

Özellikle 1996 yı lında henüz korucu-
luğun kabul edilmediği yörelerde uygu-
landı. Van'a bağlı  köylerle, Erçek, Erciş, 
Edremit, Gürpınar ilçeleri ve Hakka-
ri'ye bağlı  Bay köyü ile Çukurca ilçe 
merkezinde gönüllü koruculuk halka da-
yatıldı. Buralarda halk kendilerine ait si-
lahların yasal statü tanımasına karşılık 
gönüllü koruculuğu kabul etti. Gönüllü 
koruculann devlet parasını  ödemiyor. 
Ancak gönüllü koruculuğun kaldırılma-
sı  halinde yasadışı  duruma düşen silah-
ların toplanması  gündeme gelecek. Si-
lahların toplatılması  girişimi ise gönüllü 
koruculuk yapan aşiretler ile devlet ara- 

sında sorun yaşanmasına yol açacak. 

Özel tim koruculuğu 
Kaldırılması  en zor gözüken ve 1995 

yılında Van'ın Çatak ilçesinde deneme 
uygulaması  yapıldıktan sonra Van ve 
Hakkari bölgesinde yaygınlaştırılan 
özel tim koruculuğu yapanların sayısı  
yaklaşık 15 bin. Özel tim korucularının 
Van ve Hakkari il merkezlerinde kara-
kolları  bulunuyor. Askeriye ile sürekli 
işbirliği içinde çalışıyorlar. Ön eğitim-
lerini askeri uzmanlardan alan özel tim 
korucuları  üç yıl boyunca askerlerin 
karargâhlannda ve üst düzey komutan-
larla yanyana blunduklan için bir çok 
askeri sırrı  da biliyorlar. Çavuş, Onbaşı, 
Yüzbaşı  şeklinde rütbeleri de olan özel 
tim korucuları  aile yaşamlarından, çevre 
ilişkilerinden kopanlarak ve mülksüz-
leştirilerek askeri düzene, çatışmalara 
operasyonlara adapte edilmiş  durumda. 
Ordunun bu kesimin devre dışı  bırakıl-
masına sessiz kalmayacağı  tahmin 
ediliyor. Bu nedenle Refahyol hüküme-
tinin geçmişte koruculara yaptığı  silah-
larınızı  teslim edin çağrısı  gibi Anasol-
D hükümetinin de koruculuğu kaldır-
ması  yönündeki çabalarının sonuçsuz 
kalacağı  bekleniyor. 

Baştaraft S.1'de- TIBSET 
fabrikasına işveren tarafın-
dan petrol-İş  Sendikası 'nın iş  
yerine girmesinin engellen-
mesi üzerine, yaklaşık bir ay 
önce 100 kadar işçinin katı-
lımıyla başlayan greve des-
tekler gün geçtikçe artıyor. 
Grevci işçileri ziyaret eden 
DİSK'e bağlı  Genel-İş  Sen-
dikası  5 No'lu Şube Başkanı  
Aşur Kurgen yaptığı  yazılı  
açıklamada, vahşi kapitaliz-
min acımasızlığının TIBSET 
örneği ile bir kez daha ya-
şandığına dikkat çekti. Aşur 
Kurgen sözlerini şöyle sür-
dürdü: "TIBSET işçilerinin 
göstermiş  olduğu mücadele 
örnek bir mücadeledir. Işçi-
nin okulu olan grev çadırları-
nı  yaratan ve yaşatanlan kut-
luyor, onların yanında oldu-
ğumuzu bilmelerini istiyo-
rum." dedi. Hafta içinde işçi-
leri ziyaret eden Türk-İş  yö-
neticileri sonuna kadar işçile-
rin yanında olacaklarını  be-
lirtirken, işçiler adına konuş-
ma yapan bir bayan işçi bir 
kez daha her türlü baskı  ve 

tehdite karşın mücadelelerini 
sürdüreceklerini belirtti. Aynı  
gün, iş  bırakan Güzel Tekstil 
işçileride desteğe geldiler. 
Eylemci işçilerin buluşması  
çok güzel anlar yaşattı. Çev-
re fabrikalardaki işçiler her 
geçişte grevcilere alkış  çala-
rak el sallayarak desteklerini 
ifade ediyorlar. TIBSET'lile-
rin açtıkları  imza kampanya-
sı  daha şimdiden onbinleri 
buldu. Grevcilere destek 
amacıyla satışa sunulan üze-
rinde TIBSET ve sendikamı-
zı  istiyoruz yazıları  bulunan 
kalem ve çakmaklar kapışılı-
yor. 

İstanbul TIBSET-' 
leşiyor 

Greve başladıldarmda bu 
kadar büyük yankı  uyandıra-
caklannı  düşünmemişlerdi 
grevci işçiler. Hemen her gün 
ziyaretçi akınına uğrayan 
grevciler daha bir karalı lıkla 
eylemlerini sürdürüyorlar. 

HADEP, ÖDP, SİP, EME-
ĞIN Partisi gibi siyasi parti-
ler, DİSK'e ve Türk-İş 'e 

Tl BSET'liler örgütlü 
toplum olmanın kavga-
sını  veriyor 

İş  bırakma eylemi işvere-
nin hileli oyununu boşa çı-
karmak için başladı. Çoğun-
luğun sağlanmasına rağmen 
işveren hile yolunu seçerek 
44 naylon işçi aldı  ve sendi-
kanın yetki almasına kendi 
aldmca engel olmaya çalıştı. 
İşin bu kadar büyüyeceğine 
onlarda ihtimal vermemiş-
lerdi. Bu tavırlarıyla mücade-
leyi ekeonomik sınırların dı-
' şma taşırmış  oldular. Grevi 
adalet ve örgütlü toplum ol-
ma kavgasına dönüştürdüler. 
TIBSET'li işçi adaletten ör-
gütlü toplumdan yana olan 

bağlı  sendikalar ile yöredeki 
farikalardaki işçiler tarafın-
dan destekleniyor. Grev yeri 
adeta bir kamaval havasını  
andırıyor. Kızlı  erkeldi ha-
laylar çekiliyor, şarkılar söy-
leniyor. Istanbul'un her mı--
fil- lan destekçilerin gelmesi 
İstanbul TIBSET'leşiyor yo-
rumlarına neden oldu. 

her kesimin desteğini alıyor. 
TIBSET'li işçiler iktidar 

partilerini ziyaret ediyorlar 
Bir grup grevci işçi Başta 

Çalışma Bakanlığını  elinde 
bulunduran DSP olmak üzere 
iktidar partilerine ve diğer 
partilere ziyaretlere başladı-
lar. Partilerin İstanbul il yö-
netimlerinden destek sözü al-
dılar. Haklı  konumda bulun-
dukları  partilerce de tescil 
edildi. Çalıma Bakanlığı  böl-
ge çalışma Müdürlüğünden 
fabrikaya gelen Müffetişler 
olayı  incelemeden, işveren 
lehine bir rapor hazırladı lar. 
Sendikanın başvuru yaptığı  
tarihten 3 gün önce 44 iş-
çinin nasıl alındığını  ve bun-
ların bir ay dolmadan nesil 
işten çıkarıldığını  araştırma 
zahmetine bile katlanmadılar. 
Sendika yetkililerini ve iş-
çileri dinlemeden hazı rladık-
lan rapor tepkilere yol açtı. 
Işçiler ve Petrol iş  sendikası  
Çalışma Bakanından devreye 
girerek bu haksızlığı  düzelt-
mesini beklediklerini belir-
tiyorlar. 

İsrail zorda Almanlar günah 
çıkarıyor Azınlıklar yok edilmek isteniyor B aştaraft S.1'de- 

Filistinli gençler, İs-
rail'in Beytüllahim'e 
uyguladığı  bir ay 
süren ablukayı  
protesto etmek için 
son zamanlarda, 
taşlarla israil askerler- 
ine saldırıyor. 
Beytüllahim, 30 tem-
muzda Kudüs'teki in- 
tihar saldırısından 
sonra İsrai'in Batı  Şe-
ria ve Gazze'ye uygu-
adğı  ablukadan en fa- 

, kla etkildidn ' 

Haber Merkezi- Ce-
zayir'de radikal İslam-
cılar'ın düzenlediği id-
dia edilen baskınlarda 
ve gerçekletirilen 
bombalı  saldırılarda 
geçen hafta, üç gün 
içinde en az 181 kişinin 
hayatını  kaybettiği bil-
dirildi. Başkent Ceza-
yir'in güneyinde Beni 
Ali köyünde 64 kişinin 
radikal islamcılar tara-
fından katledildiği be-
lirtildi. 

Cezayir basını,pa-
zar ve pazartesi akşam-
ları  düzenlenen saldırı-
larda kurbanların bo-
ğazlannın kesilerek ve-
ya kannlannın deşile-
rek katledildiğini du-
yurdu. El Habar gaze-
tesi, başkente bir pazar 
yerine düzenlenen 
bombalı  saldırıda 7 ki-
şinin öldüğünü 60 kişi-
nin de yaralandığını  
belirtti. 

Katledilenlerin sa-
yısı  konusunda çelişki-
li bilgiler veriliyor. El 
Habar, Medea kenti ya-
kmlanndaki Omri kö-
yüne düzenlenen bas-
lunda çoğu çocuk ve ya 
kadın 30 kişinin boğaz-
lan kesilerek veya ka-
nnlan deşilerek katle-
dildiğini duyurdu. Ga-
zete, saldırganların ye- 
tişkinlerin boğazını  
kestiğini, çocukların 
ise kannlannı  deştiğini 
yazdı. 

Haberde ayrıca dü-
zenlenen baskınlarda 
toplam 45 kişinin öldü- 
rüldüğü belirtiliyor.  

oldu. Bu arada Filistin 
özerk Yönetimi lideri 
Yaser Arafat, taraflar 
arasındaki ilişkilerin 
seviyesinin oldukça 
düşük olmasına 
karşın, İsrail ile filistin 
arasında yapılan Oslo 
Barış  Anlaşması 'nı  
dondurmaya niyetleri 
olmadığını  açıkladı. 

Arafat, "Barış  
sürecinin iki sponsoru 
ABD ve Rusya'da an-
laşmayı  imzaladı" de- 

Ayn Defla bölgesinde 
7, Tissemsilt kentinde 
24 ve Tlemcen kentin-
de 14 kişinin boğazlan-
nın kesildiği bildirili-
yor. 

Liberte gazetesi ise 
kurbanların sayısıyla 
ilgili farklı  rakamlar 
verdi. Tissemsilt kenti-
nin Beni Çuaib semtine 
düzenlenen saldırıda 
28, Ayn Defla'da 21, 
Tlemcen'de ise 15 kişi-
nin öldüğünü duyurdu. 
Radikal islamcıların 
düzenlediği iddia edi-
len bir başka katliamda 
ise 4 kişinin öldüğü bil-
dirildi. 

Başkentin Frais Val-
lon semtinde de iki ai-
leye mensup üyelerin 
boğazlannın kesildiği 
duyuruldu. Bilanço: 12 
ölü. Liberte'nin katli-
amlarla ilgili haberinin 
başlığı  ise şöyle: "Ne-
reye ve ne zamana ka-
dar?" 

Ülkede onbinlerce 
kişinin hafta içinde sal-
dırlan protestoeden bir 
gösteri düzenlemesinin 
ardından şiddet dal-
gasuun arttığına dikkat 
çekiliyor. 5 yıldır süren 
terör olaylarında 60 
binden fazla kişi 
yaşamını  yitirdi. Kat- 
liamların sadece 
radikal islamcı  gurup-
lar tarafından düzen-
lenmediği devlet'in de 
benzer katliamlar yap-
tığı  iddia ediliyor. Av-
rupa basınında bu tür 
iddialar son dönemler-
de sıkça tekrarlanıyor. 

Almanya'da bir mah-
kemenin, Iranlı  rejim 
muhaliflerinin öldü-
rüldüğü Myokonos 
davasında Iran'ı  suçlu 
bulmasının ardından 
gerginleşen Bonn- 
Tahran ilişkileri, 
Iran'da cumhurbaş-
kanlığına Muhammed 
Hatemi'nin gelmesi-
nin ardından yeniden 
yumuşamaya başladı.' 
Iran Dışişleri Bakana 
Kemal Harazi'nin 
"Avrupa Birliği (AB) 
Troykası  Dışişleri Ba-
kanları  ile görüşebile-
ceği yolundaki açıkla-
masının ardından, Al-
man meslektaşı  Klaus 
Kinkel, İran'la bozu-
lan ilişkileri yeniden 
kurmaya hazır olduk-
larını  duyurdu. 

Kinkel, Alman-
ya'da yayımlanan Ne-
ue Ruhr gazetesine 
verdiği demecinde, 
uzun bir aradan sonra 
İran' la temaslarına 

Haber Merkezi- Bat-
man merkeze bağlı  Şi-
kefta köyünde bulu-
nan Suçeken Jandar-
ma Karakolu tarafın-
dan meyve ağaçlarının 
yakıldığını, Batman 
Sulh Hukuk Mahke-
mesi heyeti de kabul 
etti. 
Meyve bahçelerinin 
sahibi İzzettin Yıl-
maz'ın yaptığı  suç du-
yurusu üzerine köyde 
inceleme yapan heyet 
üyeleri olayı  doğrular-
ken ayrıntılı  raporu 
daha sonra mahkeme-
ye sunacaklarını  be-
lirttiler. 
Şikefta köyünde koru-
culuğu kabul 
etmediği için 
meyve ağaçları  
köyde bulunan 
Suçeken Jan-
darma Karako-
lu tarafından 2 
Ağustos günü 
yakılan İzzettin 
Yılmaz, 4 
Ağustos günü 
İçişleri Bakan-
lığı  aleyhinde 
suç duyurusun-
da bulunmuştu. 
Batman Cum-
huriyet Savcı lığı 'na 
bir dilekçeyle başvu-
ran Yılmaz, dilekçe-
nin bir nüshasm APS 
ile İçişleri Bakanlı-
ğı 'na gönderirken, bi-
rini de Sulh Hukuk 
Mahkemesi'ne verdi.  

yeniden başlamak is- 
tediklerini söyledi. 
İran'ın yeni dışişleri 
Bakanı  Kemal Hara-
zi'nin AB 'yle görüş-
melere yeniden başla-
y abileceği yolundaki 
sözlerinin gözardı  
edilmeyeceğini kay-
deden Kinkel, Hara-
zi'nin bu açıklaması- 
nın, "Tahran'ın Al- 

,flt;1 rgany9, ve ulğer A 

'ülkeleri ile - 
başlatmak istediğini" 
gösterdiğini ifade etti. 

Almanya ile Iran 
arasındaki ilişkiler, 
bir Alman mahkeme-
sinin nisan ayında 
Myokonos Dava- 
sı 'nda verdiği karar-
da, 1992 yılında Ber-
lin'de IKDP lideri 
Şerefkendi ve 3 arka-
daşının öldürülmesi 
talimatını  Tahran ' ın 
verdiğini açıklaması-
nın ardından bozul-
muştu. Mahkemenin 
kararının ardından, 

Yaptığı  başvuru 
üzerine Sulh Hukuk 
Mahkemesi 'nde gö-
revli Zabit Katibi Hü-
samettin Dalgıç, Mü-
başir Ekrem Ebis, Fen 
Memuru Mehmet Şah 
Acar, Ziraat Teknisye-
ni Mehmet Gün, Ha-
kim Nafiz Aydın baş-
kanlığında bir heyet 5 
Ağustos günü köye gi-
derek hasar tespitinde 
bulundular olay yerin-
de hazırlanan zarar 
tespit tutanağında, 
"Taşınmaz üzerindeki 
ağaçların bir kısmı  
yanmış  olup, bir kısmı  
kavrulmuş  durumda-
dır. Ağaçların cinsi, 

yaşı, yanma derecesi 
ve maddi değerleri ile 
ilgili" notların alındığı  
belirtildi. Ayrıntı lı  ra-
porun daha sonra 
mahkemeye sunulaca-
ğı  belirtildi. 

Heyetin inecele- 

meleri sırasında olayı  
niçin ve nasıl yapıldı-
ğını  Hakim Nafiz Ay-
dın'a da anlatan Yıl-
maz, olay yerinde za-
rar tespiti yapan heye-
tin tespit tutanağının, 
11 Ağustos günü ken-
disine verildiğini söy-
ledi. 

Yaklaşık 4 yıldır 
kendilerine koruculuk 
dayatıldığını  ifade e-
den Yılmaz, en son 
tarlası  yakılmadan 10 
gün önce de Suçeken 
Jandarma Karako-
lu'na çağrıldığını  ve 
kendisine yine koru- 
culuk dayatıldığını  
belirtti. Yılmaz, 

karakol 
Komutan ı n ı n 
kendilerini 
"Hepinizi yaka-
cağım" şeklinde 
tehdit ettiğini i-
leri sürdü. 
Aldığımız son 
bilgiye göre 
şikayetçi Yıl-
maz Suceken 
karakolu tarfın-
dan gözaltına 
alınarak Bat- 
man Alay 
Komutanlığına 

götürüldü ve burada 
kendisine işkence 
yapıldı. Yılmaz 
salıverildikten sonra 
hastahaneye kaldırldı. 
burada bir gece tutu-
lan yilmaz taburcu 
edildi. 

Baştarafı  S.1'de- Rum ce-
maati ileri gelenlerinden 
Tarabya metropoliti konstan-
tin de Türk devletine sitem-
lerini şöyle dile getiriyor: 
"İnanç ve eğitimde özgürüz. 
Ama kurumlar yoluyla 
yapılan uygulamalar, 2. sınıf 
vatandaş  muamelesi. Hizmet 
verdiğimiz ülkenin bizlere 
bu uygulamayı  reva ğdrmesi-
ni haimedemiyoruz. 

1936 beyannameleri 
Cemaat vakıflarmın duru-

mu 1935'te çıkarılan 2762 
sayılı  Vakıflar kanunu ile be-
lirlenmiş. 1936'da Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ellerindeki 
malların ve gayrimenkullerin 
listesini beyan etmelerini is-
temiş. 1936 beyannameleri 
olarak adlandırılan bu listel-
er, cemaatlerin vakıfnamesi 
olarak kabul edilmiş  ve bu 
yüzden ihtilaflar baş  göster- 

Haber Merkezi- Yeni hükümet hiç bir 
icrrat yapmadan bol keseden vaad ver-
meye devam ediyor. Son olarak Devlet 
Bakanı  Hüsamettin Özkan, basına Kürt 
illerindeki binlerce küçük ve ortaboy 
işletmeye "müjde" verdi. Bakana göre 
hükümetin "Güneydoğu'da ekonomik 
ve sosyal kalkınma" operasyonu çerçe-
vesinde bölgedeki küçük ve orta ölçek-
li işletmelere kredi yağacak. 

Devlet Bakanı  Özkan, Kürt illerin-
deki küçük şirketleri büyütecek kredi 
operasyonunu anlatırken "küçük ve or-
ta boy işletmelerle, esnaf ve sanatkâr-
ları  bölgenin ekonomik kalkınmasında 
motor haline getireceğiz" dedi. Özkan, 
çalışmaları  şöyle sıraladı: 

Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Di-
yarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanma-
raş, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, 
Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Arda-
han, Iğdır ve Kilis'de "Yatırım Kredi-
si" olarak kullandınlan 20 milyar lira-
ya, "işletme Kredisi" olarak kullandırı-
lan 5 milyar liranın 10 milyar liraya 
yükseltilmesi düşünülüyor. Yine aynı  
illerde özkaynak katkı  oranı  yüzde 
30'dan 10'a indirilecek. Ayrıca Yatırım-
ları  ve Döviz kazandıncı  Hizmetleri teş-
vik Fonu'ndan sağlanan kaynağın yüzde 
30'u bu illerdeki KOBİ lere tahsis edi-
lecek. 

Bu bölgedeki yatırımlarda, yatınm 

ALMANYA / Nşe ROJ - Fas 
hükümeti ve Batı  Sahra Ulusal 
Kurtuluş  hareketi Polisario Tem-
silcileri, Birleşmiş  Milletler'in 
(BM) görevlendirdiği James Ba-
ker aracılığıyla, Batı  Sahra'nın 
geleceği ile ilgili yeni görüşme-
lerde bulunmak üzere, hafta için-
de Portekiz'in başkenti Liz-
bon'da biraraya geldiler. Bu gö-
rüşme, eski ABD Dışişleri Baka-
nı  James Baker'in BM adına so- 

Ölümler 
cezayiri 
terk 
etmiyor 

Yunanistan dışında 
AB devletleri elçilik-
lerini geri çekmiş  ve 
bütün bunların yanısı-
ra Tahran'la yürütülen 
"kritik diyaloğu"da 
askıya almıştı. 

Bu gelişmeleri de-
ğerlendiren Kürt çev-
releri Alman devleti-
nin bir kez daha iki-

tutumunu `,gös-
> 'terdiğini ifade ettiler. 

Kendi hukuklarına 
bile saygı lı  olmayan 
Alman hükümetinden 
adil bir davranış  bek-
lemenin yanıltıcı  ola-
cağına dikkat çektiler. 
Tarihten beri pek çok 
suç işlemiş  bu dev-
letin son yıllarda silah 
vererek Kuzeydeki 
savaşa ve insanlık 
suçuna ortak ol-
duğunu belirten Kürt 
cevreler bu tutumu 
kınadıklarını  
lediler. 

Bölgede can ve 
mal emniyeti yok 

namesinde beli'rtilmediği için 
ellerinden alınıyor. 

Bu konudaki çaresizlik-
lerini şu sözlerle anlatıyor 
Rum cemaatinden avukat 
Vasil kararnanlis "Zarifus'un 
mirasçılan olmadığı  için de-
vlet bugün bu mallara el 
koyuyor. Zarifus adına 
300'den fazla gayrimenkul 
ve Adaların yarısı  kayıtlı." 

1971'de Yargıtay'ın aldığı  
bir karar, "Türk olmayanların 
meydana getirdikleri tüzel 
kişiliklerin taşınmaz mal ed-
inmeleri yasaklanmıştır" diy-
or. Bu tarihten sonra 
vakıfların taşınmazlarına, 
1936 beyannamesinde belir-
tilmediği gerekçesiyle elko-
maya başlanmış. 

Bugün Ermeni cemaatinin 
30'dan fazla gayrimenkulü 
bu tür kararlar sonucu el-
lerinden çıkmış. Rumların 

ise çok daha fazla; sadece 
Balıklı  Rum hastanesine ait 
105 gayrimenkul ve Burgaz 
adasının yarısı  bu yolla 
kaybedilmiş. çoğu yasaklar 
ve kısıtlamalara dayanama-
yarak Türkiye'yi terkettiği 
için bugün sadece 80 bin 
Ermeni ve 3 bin kadar da 
Rum kalmış  geride. 

Aslında Türk devletinden 
istedikleri de fazla değil. 
Ermeniler cemaat 
vakıflarının durumunu be-
lirleyen net ve açık yeni bir 
kanun çıkmasını  isterken, 
Rum cemaati "mevcut ka-
nunular aynen uygulansın" 
yeter diyor. 

Ermeni ve Rum toplumu 
tedirgin. Ellilerin vahşetini 
yaşamış, bu gün kendilerine 
karşı  izlenen tutumlara sesiz 
kalmak istemiyor. 

indirimine konu miktar halen 18 milyar 
lira ve üstü olarak saptanmış  bulunuyor. 
Oysa teşvik belgeli açılan kredilerle bu 
bölgeye daha küçük yatırımlar yapılabi-
liyor. Bu nedenle yatırım indirimine e-
sas tutann 3 milyar liraya indirilmesi 
öngörülüyor. 

Halkbank bölgedeki küçük işletmele-
rin sermaye ihtiyaçlarını  karşılamak 
için "Onarım ve Destek Kredisi" adı  
altında yeni bir kredi vermeyi planlı-
yor. 
Özkan, bu amaçla; Batman, Bingöl, 

Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kilis, 
Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli 
illerinde bulunan esnaf ve sanatkarlar 
ile küçük işletmelere Yatırım ve Döviz 
Kazandırıcı  hizmetleri teşvik Fo-
nu'ndan Halkbank aracılığıyla "ona-
rım ve destek kredisi" verileceğini 
açıkladı. Bu kredi 1 yı lı  anapara öde-
mesiz olmak üzere toplam 3 yıl vade-
li ve yüzde 20 faizli olacak. Ayrıca 5 
milyar liraya kadar tesis ve işletme 
kredisi verilecek. 
Hükümette tartışmaya açılan yeni bir 

para ise Batman, Bingöl, Bitlis, Diyar-
bakır, Hakkari, kilis, Mardin, Muş, 
Siirt, Şırnak ve Tunceli illerindeki es-
naf ve sanatkarların kredilerinde 10 
puan daha düşük faiz uygulanmasını  
içeriyor. 
Gözlemciler Hükümetin sözkonusu 

ettiği kredilerin verilmesinin mümkün 
olmadığını, verilse bile bunların çıkar 
guruplan arasında bölüşüleceğini belir-
tiyorlar. Ayrıca Bu kredilerin tutarlarına 
bakıldığında bölgede yaşanan koşullar 
dikkate alında ekonomik olarak bir 
değer ifade etmediğine dikkat çekiyor-
lar. 

Bilndiği gibi, Fas, Batı  Sah-
ra'yı  20 yıl önce işgal etmeşti. 
Fas devleti, işgalin ardından, Ba-
tı  Sahra yı  kendi topraklarının bir 
parçası  olarak ilan etmişti. Bunun 
üzerine örgütlenen Batı  Sahra 
Ulusal Kurtuluş  Hareketi Polisa-
rio, Fas'ın kendi ülkelerini terk 
eunesi için, silahlı  savaşım baş-
lamıştı. Polisario'nun önderliğin-
de sonradan kurulan sürgün hü-
kümeti de, birçok devlet tarafın- 

dan Batı  Sahra'nın gerçek temsil-
cisi olarak tanınmaktadır. 

1991'de, BM'ler taraflar ara-
sında ateşkes sağlamıştı. Bir halk 
oylamasıyla. Batı  Sahra halkı  g-
eleceği ile ilgili karar verecekti. 
Ne var ki, Fas Hükümeti ve 
Polisario temsilcileri aralarında, 
kimlerin oy kullanacağı  
konusunda anlaşamadıklarından. 
referandum bu güne kadar 
yapılamadı. 

miş. 
Çünkü Osmanlı  İmpara-

torluğu'nda 1912'ye kadar 
tüzel kişilikler gayrimenkul 
edinemedikleri için, gayri-
menkuller cemaatin güve- 
nilir kişileri üzerine 
kaydedilme yoluna gidilmiş. 

Rum cemaati Zarifus, 
Setafanoviç gibi dönemin il-
er gelenieri üzerine gayri-
menkulleri kaydederlerken, 
Ermeni Cemaati de Hz. İsa 
Hz. Meryem gibi hayali 
şahıslar üzerine kaydetmişler 
mallarını. 1912'de çıkarılan 
kanun tüzel kişiliklere gayri-
menkul edinme hakkı  
tanıyınca bu kişiler üzerinde-
ki mülkler hayır kurumlarına 
kaydedilmeye başlanmış  an-
cak siyasi karışıklıklardan 
dolayı  çoğunun devir işlem-
leri gerçekleşememiş. Şimdi 
bu mallar 1936 beyan- 

Kürt illerine bol kredi vaadi 

Polısario ve Fas görüşmelere başladı  
runda aracılık yapmak üzere gö-
rev ahşmdan bu yana dördüncü 
görüşme olacak. 

Görüşmeler, Londra ve Liz-
bon'da yapılacak. Görüşmelerde 
şimdiye kadar olumlu bir gelişme 
kaydedilmediği gibi görüşmele-
rin sonuçları  hakkında da bilgi 
alınamadı. Son olarak 12 Hazi-
randa biraraya gelen taraflar, ku-
ral olarak doğrudan görüşmeler 
yapılmasını  kararlaştırmışlardı. 
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Nemrut'a koruma ve 
restorasyon 
Nemrut dağının doruğunda 2 bin 150 metre 
yükseklikte bulunan ören yerinde, Komma-
gene Krallığı 'ndan kalma bir tapınak ile anıt 
mezar ve çok sayıda heykelin bulunduğu böl-
gede devrilen ve hasara uğrayan birçok tarihi 
eser yeniden onarım ve restorasyon çalışma-
larıyla eski çehresine kavuşturuluyor. 
Dünyanın sekizinci harikası  olarak nitelenen 
ören yerindeki heykel ve diğer kalıntıların, 
22 yıldan bu yana koruma amaçlı  bir çalışma 
yapılmaması  nedeniyle önemli ölçüde tahrip:  
oldukları  görülüyor. 
Bu arada heykellerin doğal olaylar nedeniyle 
devrildiği ve çatladığı  belirtilirken 'nın' ola-
rak değerlendirilip, özellikle tahrip edildiği 
de savunuluyor. 

Selahaddin Eyyubi'nin 
duvarı  ortaya çıktı  
Mısır'da 800 yıl önce Selahaddin Eyyubi ta-
rafından yapılmış  bir duvarın kalıntıları  bu-
lundu. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi 
Başkanı  Ali Hasan yaptığı  açıklamada duva-
rın Kahire'yi korumak üzere yapıldığını  söy-
ledi. Duvarın büyük bir bölümü aradan geçen 
yıllar içinde yıkılmış, ancak 3000 metrelik 
surların birçok bölümü, burçları  ve 40 balko-
nu sapasağlam bulundu. 

Şili'deki küçük Nazi 
kolonisi 
Şili de yıllar önce Nazi yanlısı  bir Alman ta- 
TOIPO4P kurulan  ÇP1PIII4 PigrIi!2W 4Y. ginhk  
kolonisi) bu ülkede büyük tartışmalara neden 
oluyor. Kolonide kaçan bir Alman bu küçük 
yerleşim yeriyle ilgili bilgi vermekten kaçı-
.narak Alman Elçiliği'nin ve Şili polisinin ili-
mayesini istedi. İçe kapalı  bir köy olan kolo-
nide Alman göçmenler yaşıyor. İnsanların, 
özellikle de çocukların burada bir köle gibi 
çalıştınldıkları  iddia ediliyor. 

Zekanın yüzde 48'i 
kalıtımsal 
ABD'de Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi'nde yapılan bir araştırmaya göre insan 
zekasını  belirleyen faktörlerin yüzde 48'i ata-
lanmızdan aldığımız genler... 
Bernie Devlin başkanlığında sürdürülen ve 
200'e yakın kişi üzerinde yaptığı  araştırmada 
beslenmenin ve doğum öncesi balumm zeka 
üzerinde kesin bir etkisi olduğu da belirtili 
yor. 

Iş  kazalarında geçen 
yılın bilançosu 
PETROL-İŞ  Sendikası  tarafından yayınlanan 
yıllıkta, Türkiye genelindeki iş  yerlerinde 
geçen yıl meydana gelen 86 bin 807 iş  
kazasında bin 492 işçinin öldüğü, üç bin 243 
kişinin de sürekli iş  göremeyecek derecede 
sakat kaldığı  bildirildi. 
Yıllıkta yer alan verilere göre; Türkiye'de 4 
milyon 600 bin sigortalı  işçi bulunuyor. Son 
beş  yılda sigortalı  işçi sayısı  yaklaşık bir mil-
yon arttı. 

man yapmak insan öldürmek-
le eş  değerdi". 

Bu bir cinayettir. Orman 
yakanlar insan olamaz..." di-
yordu. Tema vakfı  dahil bir-
çok kuruluşun beyamda bu 
yöndeydi. 

Orman yangınlarını  yara-
tanlan haldı  bulmuyoruz kuş-
kusuz.Orman yangınlarını  P-
KK yaptı  yorumuyla yola çı-
kan devletin dışında herkesin 
gördüğü malumumuz olması-
na rağmen gazetelerde ayyu-
ka çıkan, bu yangınların arazi 
mafyası  tarafından parsellen-
mek amacıyla yakıldığı  bilini-
ypt. Savaş  çığırtkanlan her 
dOnemde olduğu gibi bu dö-
nemde politik varlıldanna da- 

yanak bulmak amacıyla bu 
yangınları  da savaş  lehine 
kullanmak niyetindeler sanı-
rız. Umarız devlet neşenin 
saçlarmdaki kepek sorununu 
da PKK' dan bilmez. 

Yalnız yıllardır Tunce-
li'den Bitlis'e, Hakkari'den 
Kahramanmaraş'a kadar uza-
nan bu büyük alanda ellerinde 
meşaielerle bölgede ormanlık 
alan bırakmayan, hem de bu-
nu devlet emriyle yapanlar ne 
kadar insan. 

Tema vakfı, Yanan orman 
değil yüreğim diyen yazar, ya 
da orman yakanlar insan değil 
diyen Cumhurbaşkanı. 

Acaba sadece Marmara ve 
Ege için mi bu kadar insan- 

doğu ile tarihi-kültürel bağlar ne-
deniyle GAP sonrası, bölgenin, 
ticaret ve turizm merkezi olması  
bekleniyor. 

GAP yatırımlarının Güneydo-
ğu dışındaki Doğu fikrine etkisi 
şimdilik oldukça sınırlı. Ömeğin 
1980'lerden 1990'lara Güneydo-
ğu illerinin Türkiye milli gelirde-
ki paymda görece artış  olmasına 
rağmen diğer Doğu illerindeki 
gerileme sürüyor. GAP yatırım-
larının tamamlanmasıyla bölge-
deki tarımsal gelişme beraberin-
de tarımsal sanayileşmeyide geti-
rirse, Doğu illerinde batıya dö-
nük işgücü ve sermaye göçünün 
bir kısmı  GAP'a doğru yön de-
ğiştirebilir. 

GAP'ın gerek kendi bölgesin-
de gerek batıdaki sermayeye, ge-
rekse diğer Doğu illerine getire-
ceği fırsatların, olanakların ger-
çekleşmesi ise büyük ölçüde dış  
pazarlarm bulunmasına bağlı. 

Kısacası  Doğu'da gelişmeye 
ivme kazandırması  beklenen 
GAP yatırımlarının olgunlaşması  
için 2000'li yılları  beklemek ge-
rektiği gerçiği bir yana, özellikle 
tarımda yaşanacak büyümenin 
ciddi pazar sorunlarıyla karşılaş-
ması  muhtemeldir. Bu tür sorun- 

lara belli çözümler getirilsede 
GAP'ın özellikle Kuzeydoğu'ya 
etkilerinin sınırlı  olacağı  Söy-
lenebilir. Bu bölgenin gelişme 
koşullanysa DAP projesinin hay-
ata geçirilmesiyle mümkün. 

GAP Yatırımlarının 2005 
yılında tamamlanması  bek- 

leniyor. Ancak bu projenin belir-
tilen tarihte bitirilememeside o-
lası. Bugüne kadar bölgeye 12.5 
milyar dolar yatırım yapılmış. 
Bundan sonrası  için gereken para 
20 milyar dolar. Bu yıl ayrılan 
bütçe ise yalnızca 500 milyon 
dolar olarak belirlenmiş. 

Onlar gider ama biz kalırız. 
Kendi torpağımız. Bırakıp git-
meye gönlümüz razı  olmaz. 
Hayat burada yazılanlardan 
çok farklı. Acıyı  çeken biz ve 
sıradan neferler, birazda başça-
vuşlar. Savaşı  bunlar yaşıyor. 
Vurulan hep onlar. Onların 
anası  ağlar. 

Yazdıklarmda bir tek doğru 
var. Oda bizim keldilder için 
yazılanlar. 

Hasan Cemal yazmış  sanır-
sam. Hasan Cemal bir komuta-
na sual ediyor: Koruculuk de-
vam etsin mi, kalksın mı? Ko-
mutan cevap veriyor: "Korucu 
araziyi biliyor. Korucu mayı-
nın yerini biliyorKorucu dilini 
biliyor. Asker iki üç yılda bir 
yer değiştiriyor ama korucu 

gene yerini koruyor. Beş  yıl 
önce girdiği vadiye, Mağaraya 
yine giriyor.Askere rağmen 
koruculuk sistemini değiştire-
cek ya da kaldıracak iseler, ,da-
ha çok şehidi göze almaları  la-
zım. Altını  çiziyorum: korucu 
hala PKK'nin baş  belasıdır." 

Bu sözler tamarrien doğru. 
Bizim kanayan yanımızdır. Ta-
rihimiz bunlarla dolu. Aslında 
biz hep kendimizle savaşmışız. 
Kimse bizi alt etmemiş. Içten 
kemirilmişiz. Sonra içirniz bo-
salmış  ve hafif bir yele daya-
namamışız, yıkılmışız. Bu ka-
derimiz heç mi heç değişmedi. 
Son yılları= iyidir. Çoğumuz 
kenetlendik, artık kendimiz` 
için emek veriyoruz. Acı  çek-
tik ama, hiç olmazsa kendimiz 

içindir bunlar. Ne bir ağaya 
bağlıyız, ne de kimsenin emir 
kuluyuz. Biz artık biz olmaya 
başladık. Onun için sonumuz 
eyi olacak. 

Cümle Türk qazatacılar var-
sın yazsınlar anlayan anlar. 
Onların ak dediğinin kara ol-
duğunu bilmeyenimiz kalmadı. 
Gün ola harman ola, bizde bir 
yazanz hikayamizi hemide 
kendi dilimizle biz de yazarız 
kendi hikayemizi. Kendi ak-
lımız ve kendi gözümüzle. 

İçime dert olur tekrar söy-
lemesem, şu kekliklerimiz ol-
masa biz çoktan medeni alem-
de yerimizi almıştık. 
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panoraması  
Her tarihin bir buluş-
ma noktası  vardır ken-
disiyle ve her tarihin 
kendinden öncekiyle 
yüzleşmesi. Ortado-
ğu'nun kana bulandığı  
karanlık bir coğrafya-
da barıştan korkuyor-
lar... Korkuyor Dehak 
efsanelerinin insan 
beyni yiyerek yaşayan 
hükümranlan... Kanı  
ve vahşeti sevdikleri 
için vatansever oluyor 
geleceğin tarih kitap-
larında yer alacakları-
nı  bildikleri halde... 
Biliyorlar mıdır dersi-
niz bizim tarihimizle 
yüzleşeceklerini? Ta-
rih onları  hangi vatan-
severlerle anacak der-
siniz? 
İnsanlar ölüyor dur-
madan. Savaş  tacirleri 
binlerce insanı  durma-
dan ölüme gönderiyor. 
Uçak kargolannda 
yüzlerce ceset geliyor. 
Niçin savaştıklannı  
bilmeden.... vatan için 
(?) anlamını  bilmedik-
leri bir savaşın hangi 
vatan için olduğunu 
bilmeden. 
Brüksel'de bir tren 
kalkacaktı  barış  adlı  
bir tren. Savaş  rantı  
yiyen bir' başka deyiş-
le insan eti yiyerek 
beslenen parsacılann 
uykuların! kaçıracak 
bir tren sesi bogacaktı  
ölüm tacirlerinin sesi-
ni. Bu tren barış  iste-
diği için tabiki vatan 
haini tabiki PKK'lı  ol-
malıydı. Bu yüzden 1 
Eylül'de ülkemizde o-
lacak olan barış  treni 
engellendi. Savaşı  
bozduğu için. Daha 
fazla yok olsun diye 
körpecik bedenler. 
Dehak adlı  krallar da-
ha fazla insan eti 
yesin diye.... 

üzyı lların rüyasının 
gerçekleşmesi için ilk 
emir Atatürk tarafından 
verilmiş. 1936 yılında 
başlanan "Keban Bara-

jı  Projesi" 60'lara kadar etüd ça-
laşmalanyla devam etmiş, o gün-
lerden bu yana da Keban, Kara-
kaya, Atatürk barajlan, Urfa Tü-
neli gibi dev projelerin gerçekle-
mesi için iş  makineleri hiç dur-
madan çalışmış. 

GAP için harcanacak para, 
toplam 32 milyar dolar. kazan-
dırdıklan ise parayla ifade edile-
meyecek kadar büyük çaplı. Böl- 

Toplum-Yaşam Servisi- Bu 
yıl Yaz mevsimi; Ege' den 
Marmara' ya, Doğu anado-
lu'dan Güneydoğu'ya uzanan 
bir hat üzerinde binlerce hek-
tarlık alanın yok olmasıyla 
sonuçlanan yangınlarla kapa-
dı  sezonu. 

Basın, sivil-toplum örgüt-
leri ve devlet yetkilileri sabo-
taj olarak niteledikleri bu yan-
gınlar için çok şey yazıp çiz-
diler. 

Bir köşe yazan yanan or-
man değil yüreğini dercen, 
çeşitli çevre örgütleri ve resmi 
makamlar olayı  şiddetle kım-
yordu. Cumhurbaşkanı  Süley-
man Demirel orman yangın-
larının sorumluları  için "or- 

Serdar YÜCE 

Değer ve birikim ordusu herşeyden önce 
insan uygarlığı= belli bir emeğinin 

yoğunlaşmış  ifadesi olarak ortaya çıkar. Da-
ha doğrusu bütün değerlerin yaratılm ortaya 
çficartılmasmda belirleyici temel öğe emeğin 
bizzat kendisidir. İnsanın kendi içinde yarat-
tığı  toplumsal yaşam, bilimsel teknolojik atı-
lım ve buluşların insanın eğitilip uzmanlaş-
masındaki ilerlemenin toplumsal gelişmede- 

ki etkileri azımsanamıyacak kadar belirleyi-
ci temeli oluşturuyor. 

Felsefenin gelişim tarihi dünyanın oluşu-
mundan bugüne sürüp gelen evrimin sonu-
cunda ilerlemiştir. Bu uzun yol yüriiyüşünde 
belli bir birikimi arkalayan insan oğlu ka-
zandığı  birikim ve deneyimi sistematik bir 
şekilde düzenleyerek eğitimin temellerini at-
mıştır. Kısaca buna kuşaklar arası  deneyim-
lerin miras yolu ile birbirine aktarılması  da 
diyebiliriz. Yaşamı  anlama ve algılamada 
belli bir deneyim ve birikimi sahip olmayan 
insanların geleceği yakalama konusundaki 
çabalarında kendiliğindenci kaderin egemen 
olması  kaçını lmazdır. Yaşamın zorluklarmı  
bilinmeyen yönlerini dünyayı, kendisini, 
toplumu, tarihi....vb. gibi sorunlar konusun-
da belli bir teorik bilgi ile insanları  donata-
rak eğitmek ilerde toplumsal iş  bölümü içe-
risindeki üstleneceği misyonu rahat ve doğ-
ru bir şekilde çağın toplumsal kural ve alış-
kanlıklarını  taşımak durumundadır. Aydı-
nin toplumsal konumu ve görevi ise genel 
olarak insanlığın özel olarak içerisinde yaşa-
dığı  ulusun yüzyüze olduğu sorunların çöz- 

lar? Fazla söze gerek yok 
Cumhurbaşkanı  öyle demiş  
"orman yakanlar insan değil." 
Yalnız yıllardır Tunceli'den 
Bitlis'e, Hakkari'den Kahra-
manmaraş 'a kadar uzanan bu 
büyük alanda ellerinde meşa-
lelerle bölgede ormanlık alan 
bırakmayan, hem de bunu 
devlet emriyle yapanlar ne 
kadar insan. Tema vakfı, Ya-
nan orman değil yüreğim di-
yen yazar, ya da orman ya-
kanlar insan değil diyen Cum-
hurbaşkanı. Acaba sadece 
Marmara ve Ege için mi bu 
kadar insanlar. Fazla söze 
gerek yok Cumhurbaş-
kanımız öyle demiş  "orman 
yakanlar insan değil" 

mede topluma öncülük etmesidir. Yani ay-
dullar bir ulusun parlayan aynasidir. Avrupa 
ülkelerinin bugün yakalamış  olduğu bilimsel 
teknolojik gelişimin temelini ilahi bir güçte 
değil bilimsel veriler ışığında yürütülen eği: 
timin sonuçlandır. Hatta ülkemizdeki dinci-
lerin dahi bunu hangar bangır bağırıp siyasal 
örgütlenmelerinde bilimsel argümanlan kul-
lanıp tercih etmeleri gözardı  edilmemesi ge-
reken bir gerçektir. 

Acı  bir gerçektir ki bilimin açtığı  yolda 
yürümede geri durmayan dinin bugün dahi 
burjuva egemen güçler tarafından kendi 
karlar doğrultusunda bir yanda bilimsel tek-
nolojik atılunlan yaparken diğer bir yanda 
idealizmin mistik felsefesi ile insanlığın gö-
rüş  ve gelişme ufkunu karartması  bir sorun; 
olarak duruyor. "Din afyondur demişti": 
Marks yoldaş  aslında günümüz pozitif bilim 
dalları= ortaya koyduğu veriler bu afyo-
nun uyuşturucu etkisini gidermiş  olsa dahi 
yine Marks yoldaşm ortaya koyduğu eşitsiz-
lik yasasının bugün toplumsal yönetimle 
belirleyici öğe olmasından dolayı  bu ilke ha-
la geçerliliğini koruyor. Eğitimin toplumsal  

gelişimindeki payı  yukarda açıkladığı= 
gibi temel de günümüz koşullarında belirle-
yicidir. Hatta bu eğitim burjuvazinin istek 
talepleri doğrultusunda olsa dahi onların ih-
tiyaçlar doğrultusunda düzenlenip program-
lansa dahi günümüz toplumsal koşullarında 
yaşayabilmek dünyayı  tanıyabilmek bunlar-
dan yararlanarak hegomonik güçlerin iç çe-
lişkilerini kavrayıp onları  devrimci tarza dö-
nüştürüp değiştirmek kaçınılmaz ve nesnel 
bir zorunluluktur. Kirli savaşın yol açtığı  
okulların kapanması, öğretmenlerin Kürdis-
tan da can güvenliğinin olmamasmdan dola-
yı  burada görev yapmak istememesi, zorun-
lu göçün yolaçtığı  şehirlerde ki nüfus patla-
ması, işsizlik, açhk..vb gibi bir dizi sorunla-

.rın yanı  sıra binlerce Kürt çocuğunun eğtim-
siz kalmasına neden olmuştur. Sakın birileri 
çıkıp okulların asimlasyon aracı  olduğunu 
söyleyerek politik duruşlanna dayanak ara-
masın. Karşı  durduğu yaldaşma ile kendisi-
ni çürütmüş  olur. Eğer Ulusal bilincin geliş-
tirilip, ulusal öğelerin korunmasının politi-
kası  yapılırsa bu ulusun çıkarlarını  düşün-
mek değil tamemen politik istemleri doğrul- 

tusunda davranmak olur. Eğitimini tamam-
lamamış  bırakalım eğitimi okuma-yazma 
bilmeyen binlerce Kürt gencinin dünyayı, 
toplumu, yaşamı, ekonomiyi, ulusu ve ulusal 
değerleri kavraması  mümkün mü? Bilimisel 
bilgiden yoksun salt rejime karşı  durmak ol-
sa olsa kirli savaşın yarattığı  kaosun bireyler 
düzeyindeki sinir savaşına dönüşmesidir. 
Mevcut durumun T.C. açısından olumlu 
sonuçları  oluşur. Bölgenin insazlışması  ve 
şehirlerdeki yığılmalar açlığın, işsizliğin 
yarattığı  sorunlar Kürt halkı  açısında top-
lumsal bir kirlenmeyi de beraberinde getir-
mektedir. Hırsızlık, fuhuş, yalan ve cinayet-
lerin zemin bulduğu bu türlü ortamlarda 
Kürt halkının ulusal kurtuluşunu elde 
edemememsinin temel belirleyici neden-
lerinden biri de bu sürecin yarattığı  insan ti-
pidir. Sonuç olarak alternatif eğitim poli-
tikaları  'üzerine duruşumuzu gösterirken 
dine ve sürdürülen kirli savaş  sonucu eğitim-
siz bırakılan yeni kuşak ve yeni insanı  
sürecin dışında bırakmak isteyen e'Q'emen-
lere karşı  politik tavrımızı  koymalı  ve prag-
matik politikalardan vaz geçmeliyiz. 

gede en küçüğünden en büyüğü-
ne kadar bütün taşların yerlerini 
değiştirecek GAP. Bittiğinde, 
Tükiye'nin bugünkü tarımsal 
üretimini katlayacak miktarda 
üretim artışı  olacak, 3.5 milyon 
insana iş  imkanı  sağlayacak, böl-
ge ürün fazlası  nedeniyle özellik-
le Ortadoğu ülkelerine "ihracat" 
yapmaya başlayacak, endüstri 
bitkilerindeki üretim artışı  saye-
sinde hayvancılık saniyileşecek 
zayıf hayvan ırklarmın ıslahı  ile 
et ve süt üretiminde patlama ya-
şancak. E-24 uluslararası  karayo-
lunun bölgeden geçmesi ve Orta- 

K ürt illerine sefer eyle-
miş  bilumum Türk qa-
zatacılar. Ne olup bitti-

ğini görmek istemişler. Kendi-
leri öyle diyor. Muzafferiyele-
rini tescile geldikleri ayan be-
yan. Türk ahalisine' bunu anla-
tacaldar. Çocuğunu burada 
kaybeden Türk anasına oğlun 
boşa ölmedi diyecekler. Bura 
insanıyla bir alakalan yok 
bunların. Hiç biri bizim hika-
yemizi yazmaz. Komutanlarla, 
Valilerle, Kaymakamlarla. 
Savcılarla konuşur onlar. Son-
ra çeker giderler. Onların hika-
yesini yazarlar. Çoğuda kan-
dırmacadır yazdıkları. 

Hıdır QAZI 

Orman yakanlar insan değil 

GAP' ın getireceği ve götüreceği 

eklik 'masa 

Eğitim din ve aydın sorumluluğu 
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